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2011010 
 ني ماب لوا سافل ليات 7 ماا زاد لاطيفم 1( عن اذا هنو هع

 راك انادح (رلع عزف ( ورحت ةداعلا راسا ةرعاشلا ايو
 الكوك هراصنز ضل عازل يكرمك

 يل دبإا] وتو عل اضم بت عبس سلا ول وو انورؤوم ١
 و ني ايلا اينو رص /ارحرلا ميما /عطلاعمؤكالازارجو
 نآسو ب ةواعلات سن ان: بو ابراج اودالاد اياصولا رولا
 ٌاطبلا ياهوو ترن االسلغو توططا اذا حمام

 او يلتمس بنا الاخ سيفو الإ
 ةراوملا هر ىلا آ بد فرعطع ريش امبالا ملت نعمت ولاعه فولازم ىتو عا ؤ علا فراغ هنااا
 اون ال جالو ىرتسا ردع عزت امو رشا دن
 ابن ضاطرم ادا مراعلاور ان اسزوو مالا عن ايكو غلا
 قرمالا م ءارل ار ذعإ اوسلعال ناو ت نلا) اناس والو

 وبلا ال نر اعلام انا ضل الادع حجو لاول ناب
 نيف اولا اعرف دريدا قالاو ىو اهرلاو قيلإعتل اور يعب ال
 نآلاصف مص ترمز ىف اكو نوه ا كرف ذا
 مول رول ىض دل فشل لورنس 'ن سوال و ل نوكلب انِضْنح
 ئلال م ىلاوولا تحلل اب يعفو قوما و ان قفاولا دب
 ألا لغز فر عارف 14 لا ع ولالا عاب

3: 



 كم ذهول جو! هيد وخرل ب اوريوا بع ذب غر ونصإ ياخ اذا
 توي ازهمل اكن ئاولا طم الخ عاضعإ ا لابو اريس او

 ص دل ياو جرا الاابلوم هر سسا ةداهتدراذ يضافلا لراس اهزذو وطقس الد اقبخالا ىل مالا سر عروصل نم
 نمارب انتو نيستس/ام لابس انزع جناب هداج را

 را !, صول حو موق اد د اضما كاع عئراذاو روت
 عصورملا احووصلا ىلا سب يزفلا دعاس و يسكو فا

 «+و مج

 الو عرتلان فاو اذا وياها هرعا ايضاهلا غنوا اس رعم
 0 لكل ما 25 4
 هب باص اا ذل ابو تانج له اسمعو ردع عزا
 مميلقوا ريكو كل ار ثاذاابو لوك لع الا والركا

 0 :رروزملا اةيييشتو
 ع اك اذا امو ميز اسر ولع هربوسو علو ارا امس "

 | قير اك ذلامو مسا ماجي زو و روس ناار سوو منع

 يلي نا اطول مو موك زج زكا صار ا ووبسلا
 هد صو تلماخا |ذا لاو تراب يم الو و طلح ذو

 نايف عض يكواذا هو صو وساذءاطو
 دما واؤ دةرتعلا املا ايزع جوتامؤد اب سنالاىل در
 جدولا كلو نيو نوار يع ماك ذي الحا نك 21
 واف مدهلو لاو ءاربإلا وردك اجالاو عيا او مايبلا
 ]ا راعو ىقانعلل ى لطلإ ريل (نقلاو اهل راوالاو
 درطع ب احرار ىلاو ميجا (ذ١!(لعرشت ةواؤو نئولاو

 مقنع خ ارو هاذ ةرعق رسل



 فلاور يالا هركرب كلانا ةرغاعل | تف انا عنام ا
 ذا اف د الارعارت اهو خرب و عيان ع يالا وبار اةدع اقل :

 ايكون ياسو بلا و در اهئ ن ايباددواك دوال
 ع اس( قيو عوتيملا و طقسي يالا ب ان ربا
 فرغنر سس جاهد اولا ارصف ل نْضّوَس اانا هدو ارو الا عربا وب سلس لصاطو تس اسمع
 ذا ئساعإو اما تباهفوريلصم اب ط ورم عرلاوع م الا
 واااو يطا كيس و شل ناد
 4 2/رملو ثعاول /طر سر طا طولا م ارحا اسرع و ف ىو الا
 يش رس و ورح سد تلاهادع ل اذ قو الا تايرما

 رولا لاغلب علل برس الاد ورح صاصنلا ل بو
 نزعت اس هذيلا الواب تلاع يلا نب
 ارطع نك هدحا وبر موا عما اذا رم يل اكدع يلا

 اد نوح عاب ندعو 'نايبد ابكؤنالا امر ع ضد
 فاول وكر يوم اد ركام سو م ىلع اركصرب
 4 00+ قولو هولص/ و ههل ادرعت ن ابو هرج اقوال
 واايارفزقوا اراو ب توا اراع وز اذاامووجر اجو كولَصلا
 ولا مورانحت وره واادإو ناضنر ليطواذا او واج

 اثررهاذا دارك رجوا باس ماي )اذ ١و هاب
 روما متمكن ردو ١الاو نع قدر امل موو م وا 0 اندرو مالكا اوس ان رع ل ب نوم اس ؤط واذا انوزحاو

 انااا دورنا سرك هل ازال ايو وعدا اعتب |:
 لوقلاو نقولا بضعن ردو قالطلاو دعوا نك عت.



 مر تالا دئاهفو ف اصنحت حارسا هرك رادو ضل

 وا لا قاطو ذا نيس ترين
 و انهن عز انو ييضل امج ازمأ فرس اهلا هرع هل يلعمو

 اعيلارلا ة عد اب هزع بعلا اهون ادايجظر او
 كني عر ملا كرعئلا ىلن و 2م رق ل ابو بؤكأ 2

 مسيل هر مل 1ع جؤجامو (رلع موت اناس ل تكس
 هامور ركلات لا ضف يذلا

 نسلط[ ةاخ وانت اه باء
 أسوان بقوع او ننس تس مدرع سيار ىلا

 1م مادع الا ميولاو يطل مزج اهم عب ءامرع عزا
 الولاسام ننإب ايزو ء اعلا الولا بى نص ل نالولا دع
 رع ل ءاطخ نيس لفل اب ةرعالسوب با ةرعلا
 7م نع مزج امنا ورز زج الط لكما
 /للال امكان يب تورم عشا ذا ةرذع يعسكرلا
 فلان سو اسمدعاوملا تاضانعم او هع م7 مأسو

 ديالا بر د يتيااؤلاولا هر اهطلا نوي اوف ععيف سوا
 روواؤ رم اظنلاو هاربشازا نمو زفلو مل خو ثلاثلا
 لاجئ سانا ماحكم اهايتتنل اينو ةرودر ماحح اذا
 الا ناس ورك غل راسب جا ضر كا
 روما و ب ازعل الاو نيبو ر لاو (يهدالا مرالا

 ال (وزمالا الع سبر حا تت ركاو نر الامو بعت ام

 "و لص ال/لمال 35 اننا لاو روت طق ىلا نو

 تو ذلاوب ارزلا او ليضع الامو قويا مط انس الاب

 ا
1 
١ 

ل
 

1 

1 
1 
“* « 
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 يا نونو مانا (الح ا طع ودام ا د يحل
 انك اجبا وسأل ماكحا :سكو ظفر رف عدا
 ) 0 رولا و نصل امزراهو لأ 9 مر ىلا ئزلاو
 كلما هر سو اركاد خوسعاو دومغلا

 . نمد نيرلا

 ظل
 رئاحد وليف الاس ضم ياضااو علا ناب غوص
 بجاولا ىف اذ رجب اق وتسرياوثدرعاوبر بلع رت
 10 و هن اه الو ا ابجاوزملا عيش بريرعو از

 0 : 0 اصو ايو تصوري برضو نيجيزعرت موك
 0 ل ثع اكوغمبب ال موكل الا خب هور ىلا امال ع
 ةرثاث ةانرلا نمط ةدن ان لوودعلاوررثاث ىذا
 ربسوطع لوما يرعاك سمرا نجا سو نول عنب
 اذ مي [سانألا خ ةرع ان وع للا حفوب ىرأو يرث اك
 نعت و هيلا لبا عملا ئكضلا قدا ال ءاد إب از
 وع يصو تيوع ةردصلاو اذ ال مال غو يرإلاو
 [فرلاوحو اضغل ادع ن مب قولا خر كدي اال مارك نك
 للك 80 انة تلو ايمو فشلا مالا طورت ةرثاذ

 ارا هش اثر ولا الاد: ل هكا ارا اموال ءاهسال
 اكلة ءءاث لوا سيلوت صلال سلالم قاما

 ل وو قجس ااا ذك
 لاسؤلالا ضم لطب يل طي اذا لم انيس (هعلإ وق

 00 هما
 و



 1027و ساو 0
 هانا ىلالاو اف عيال نمسا

 ا دانا [ءالل وبنو ايمو ايي حاس اانا
 ظ لسور ! كسروا 0

 ا 0 معلا ءافر ل مس 7
 1 و نر ازعاو ةرث اى ايزعاو ةرياع كل

 | 0 ارزيؤصلا وعمه يا

 عرسال اعلا[صاخب ازال اب 0 3
 7 وة 62 ارسل انم

 كاكا هرج د سلاوزثاك 1
 رسب ابغورحو ب (”لوص و ةرمإ 6 4 ارو ءوار

 او هرعازإ لال وكاس او وزنلى اناا ةزن نبال
 نا اوم ىاضعا حااولو م صلع م

 علو نزلو ةاالا ل ع ملمع ساو النام 20

 ري از ضل ل
 دق وزض يع اهعرزلا انلا عاام اشلاو ب ثنا
 مد 0 انلا االاؤصلا
 5/ ارزق علال دبوس نع نان
 4 2 و
 / جرو نور الولع تن عبي الاف ملا عاش
 رسال ل لاو برود ارو

 نسال خس اي انلع ع اك مطر لا الامم
 مث تلصو ارق ورعذل ف ناونفاو دعاس 0

 1-00 أ

 غصضظطك11ماااااا ا 23

 ٠ هس - - - 1  سسسسسس سساةسلا11521سح 1

 ا 3



 طارفلاو ارت [/ ولا رشولا عيبلاب [ضتتو ارك
 ١ ا وهوا لوكا الا نط دعو تدعو تعلو ٍءَسوظا وو ْركاو ىضلا ولود جالا جرد ىلا يضعلا | نري امبو َصَصحُو ول[ وص بو ايرلع مهحالا طرق و ايلا و ئلادعاوعلا مر دال ١ زم عكا َعونلازلوم ا اب نوي درو اس لم وزع عاب نع نصا اعل افطب اض امر روفؤزينلا م ازب 2 ات نسما و

 20 لالا

 ببر يعاوث يب سب ءرلارإاط ابا م اءالا الاخ لو لَع تدب حو

 مل ١س « ترو مرر الا
مع اهحرل و ايل هزرو ةرعاو دعو سدكا

 9// رسب 

 امير ركر

ْ 
8 ْ 

 ٠ 2 يملا سس * ١ 7 ”وؤلا طا ْ

 .ُ 0 0 نار جلال 2 قروي 1

 حمم اد ماصوزنمبا مءالانعيج ا مي اتناريتلاوأ 0
 يب السما /تارتاملاو احر ليملا ب سوفا نسيريسملا 00
 الوب ماي دلل ارب نا عّاشلا م وصراو تاسؤلاوأ 0

ْ 
 ا

5 



 الو نوم ايمو مل اهجرد نال ييجي وو
 ننال رب نانا نإ ونا قل
 ارك عازل بتلاوة يرو كرس ا (ل طول ءارتملا
 0 كر زال د نونو 100
 لعاب تنضو نايل اسسأريس زج صك وس او ايرع

 8 7 يلام رع اد دولاب انا و زخل
 [ ورسروكو اس قسم ل ا الا ابر

0 0 0 
 7 ورح مو ”وارلابر لال كومو
 1 نوت 1 7 7 زيا
 اك د صار
 فلارلإ 11د صف مت ةوثد لوكس اشعر نالا ع دوو

 الاس زون 0-0 ابل اس
 0 الوارف سو زل من نادلوجلا ع

 م درر يال فلا«! كرتو نإ ّ ارو نسال
 ورلعاس حنش آلا الان 1 و 1 دئوسلا ( و

 بار م ىلاإول انور لازم زيا رشم لب لن عاورتو ظ
 7 2مل اهلل ستر ينمو ايضا و راب ل اطم ورانا
 ضم م ترند وصتسوأ يرضع الا يعلو

 منا نوب اود زر سل نإ ا 7
 يمهل هلو [ م تنض لا بكلارك د اناذو كر برس
 و الاء ما عر م 00

 : قضوا دو ل لاو لاررلا جاو ءاندلاو مالا اع



0 
 نبا فنعم عسر عطنا وتو ةرو علل
 عطر ربل لصملا سو اغفاو عدن ارت تيار كلما
 حلالا ع اضياور [نلاو هولا حرس اجلا ئاولا عرس
 دصلل حئاجصنح سر غلاء العربملا خان د
 الاس رب طع عدول نساك عال وره
 ف ءاريلاوورانالولرزغإارررلا ع سو ريبسلا ل تأكو
 نثر يخالاو طل سنك شو نام يل اوصل اجب
 | يع اولزلاو ٌريلاو ءزارلاو صارخا احا ىو [قلا

 ”ديطلو بسلا لت نه اولاو ىرغضلو لاو درع /
 ب ءّيرلا و توم يقلمال ىبو لإ | امور قبلا وسلا و
 عئاو رد (علاو ساولاو راربإ اىراثى وايفون لفل
 ف اوسالا ديف اك وا فسر ال جازفأو نويصفلا
 حسبو ةرطزلاو ِفوصَر اطيح شا ةىرتل اى واكو
 دس ورا ايو نإ دن طوع او
 سر هزاكالا اور طج داكوانفلا اونو ضصلو

 اشو ءابعنلا جول الوم ونار اننا
 دعارولا و ثلوالا نمل رداعلاربعت ابضو قررا
 ضار ضار ويلا عصرا لابوك
 ةوكالاو ةويصلاو ايد وعلا رس نا زق رس وضولاو اهلوا
 7 اننى ٠ . و ٠ [ 14 | وصلا

 تيرحاو رو اربع و ]نعوض 2 غو 91 وو
 2 م4 هد“ | د 0

 رح 2 ولا ذا تع اسا ط ذات الابر الاغا
 وب د اعالا مو ) و صم او روف اهو رمز ىعالا درج ظ

 رب موسم
 و

 55 2 ةببعلا



 لب يو ماو الارتكورن نا زنا عرار وسو 4
 درعلا عث ل هةدحاو ةرعو سعب نعو نر فور ل خاد نير
  داهنو ربح ادوازسوكاانا وصعب ف الك راسل اذ |
 زيكلاو خم السلا درب لصضيالورك رك ريس 9 مرح

 مطلع نلوم( راورتلا تيت
 ةبيعوب ناويبالز عزهلا كرم اذاعات اد ويسري أما
 اهلطن واس جنالق نبى لربع لا ماك نيك نا
 /)اواليضوإ شوا ايحاووا اضف ادب لا هر انج تولصول 3



 ار 2 َ "1م زيافارعا ويا غ!ىلعولو صر ع
 عورتا سيم اذاالا أي ايدال اق لكس الا ثني
 بروي ةولص يول كلا لامار اضن الف
 انتا هرج و راش لص رز: الص انك اضخض»

 4 را ْ «/ت2 ماوي د دويل نا انو سلام اف نالف موال العلو

 2 27 م دعسرل بارت ل كلوي رج 00 تا

 2-3 1107-3 ا را صلو وجل

 6 001 رص ومدرس
 كلك ل يلا اأو مالسلات ع دمعي هرطرالووربسلا
 اطعم احر روع لطول قم هك طر
 عع والري ولا طخو هزعوريرولا علنا
 نازوالا 0000 تيكر لطم ا
0 

 معمل وسل ىف (ن لغو , زلا صل ويطل
0 

 "راو وحلو رف ةروعلارتس م 2 بالا
 او تنك لب ةدايصلا ريس بلل ويس الو الغ

 7 ابإط وطلع اادحي سولا هر جب ةدس د تن

 ارك ءزلا//1و ادا علف كرا رقت اسمو ّْ

 مس مست سمسم 7 ل



 ا ماعلا مزخااهنادا نع عننا هن يحتبالا نط قلا هر

 امه رزخا ىف ؟زخا ناو مامالل مال مزكو ايلا قابوس د

 رارخالا مدع يبزم او تعم ا هةرتم هر اخ الكاك يخل
 ولو ارم خخابال ى عت اف ةونؤر ا أدازع عنا وريح 6

 !ض را

 راسو : 0
 ءاكاضؤاضيا اطر م اما و داس يرصا افسلاو
 ضل روزدنم ا شمالا ومال هر زك ولاو الغنا



 ٠ رطل وحول ل زا ماو مالا الب هرلعاب رجم د كمالا مشب
 انا اراض رعابجؤ ا ذا ايد ةزخزلا نصا اك زكال جا وما ا

 1كم اول ى رد ابدل نيبيتس / طلع ايضاف بركات بيز
 انأو و نحس /انغ 9 اوايوس ملكت زينا مارش
 ايعاوسرظومار نلو يحبو |: وسن فلا اص الطن ويس

 هر 2 قع ناو ىنل ارب ارلاق يالا و اسلا .

 ةدابعن اكد اج وزن نافل ةدارعالو في ارز صاسي ىو
 باله باكا ًءاواحيم اى اوئالو عصري اقنع ما رلع ابا
 فول جالونعا وزار عصيت صلات اراوزلا ني

 /اكاذ ا انضم انعإلا روك رؤس و م11 اوت الا حاضس+
 مول غ/ئلن ا( ولينعت ارضك تعا اذا افا تيملا

 رار الوعل كن انكاورريلاو رطل قانع ال
 قرن يصولا اراد دنا يودخ ضلي الف تار رصلا ظن ا
 نقعولا ناوطض يح تثالا اولا ليونل ار صفا
 برم |رلق َءولاوؤنافافزتاهلا نصري اونصو قر ابل
 لاس غلا مح تول اووف مانا اول وف نيلا ماوررفال اوبل

 راع الار زع وب كر ارعلافخم مح تضفي ئنسألا
 لا اون يصب لالا حا نع علوم نس
 حبسا اريعالا هزططرل ل وصنو 0م مفاز فعإ

 لرد عضو يعل اوعب الا مص طرشي نكون علا
 كى ريؤلا ف الغم اعرب اليزا وكول املاك
 اولا اس ازيوعو ير ارنا ل اال روس عر
 امب تشل لرع باونلال وصح قوت م لا ميد



ُ 
1 

 يي

1 : 
 لاك



 را ١

 فال وويل عصا ءازاذا ايلات لاخلا

 16 عشا ايد اضم بال[ يطولذ رز
 نمسا دن الو ىلاط تنالوثو ُثْلملا ب 4 اولاقو دج

 حا وكذالاق الظل تنالرصملاذ يتلا نويل
 رينلاء اوم موون اا ارك الواى الطلا ةركاذم هوم عاق

 د قل رضونس ماو ق الط ابا مدرب من ءاكا)
 مدن اكو ضار شي ال اك زن حوا جايا نر يطل اليالاد
 الص مز كورس امتسك ازال حريبنل هداج نا تلت

 ندرتالذ باب ريب اا واهلا جابو سيلا ع2
 إرث [لموا 0 امي اسوا 200 اهرلع

 ريو ردولاو ماع رصسضع ين اا را الل فولك فاذا
 فايل: /نالوق و يفلاو صر عا رضقو (ىافنا

 . تس هزلو نيا اع الار لضأر أ ولق
 ال اط 6 اال (نولطشر اك ند احل رابع عسل
 اهو ريرويصتح كولا قرازفالا ما درر النك اواو 2
 [صرقتلا او رماه طز ازلو ةريعالاو عابالا ارث
 ناار يلا اي ول نك لا علي صنوعن قوت

 را

 ل اعءازنالا حب اع اف هم لالي
 نيب ايادعالا ( « يل نع ردح صو صق الرمبر شوب داع
 را ل
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 . احب اذ رع ابا صنت اح اشرقت نا
 تيدر علا 43 رق رك مري ناولا غااولاف عا ا
 ضل غو الاوركز را ررصتع, ىذالا زجر ا ارق ضياحاد

 4 | هس نانو لئابالا ايس اينو آو ثلسل ان عيد
1 0 > 5 

 ١ ؟ءأب >

5-5-0 

 1ك
١6 

 ني ص
٠. 

 مك
 تك

 0 ل

4 
4 
 اح

 م 0

3 7 



00 
 لازارقاا موعاكنااولاقو يزعل تب الف نازك عمو

 اولا هخ عر دا روج يسمو برت يالا نو
 رضؤل! را[ عارى الرلا وهن نا درصد مورعزتم اي لرسل لا
 دل زنرسل ازا عدوملا و ارل قو وقبل روعال نا

 فيش فدع ارو نار تعا ةوعرت ناوجو اوك اك يسرا اولا هرمظ نع دز و جو انمار
  كييايالغا/هعبارتالفالا» ب اسضومف مر افون ظ
 دلوع ئالاالو زل ارترع نينعبلر يالو قصير انزل اك ْ

 آلا كدب سمو ذو الو اسري : 00 طابلإب و زولعلا و ايلاو اصمم ا ةرظتر اولاناهي نيف ظ رار در اوربا ياراعي ظ ار ا مزون القوا زا اوبر زكي فال ماو مم 4 مصر

 ل مما ارا
 .: راجل ,



 اضاوز

 ا 1 1

 اا ور رنع اق فاو داق اذ كو عت ارنا د

 0 8 8 هدمت د 0م

 دنا بسوزلو
 / 1 ١

2 5 3 

1 
4 7 3 

 اموري لك دارحالاواإ 0/7 زارت

 لي بطساو نزار سف 71 راد الق وث

 را لدار ذ اكن يباملوق زو اخ [لفالاو العم م تملا

 دوج اررل اانا درع انإ هن للتو مو !ردابالا

 ف نيرو اح 0 زعلان 2
 تاور سافانا ئاهنال اخ مى اعد ا

 االالاال سا 0 راح كو أ 1

2 7 0000 
 ظ

2 
2 
0 
 ع 000
| 39 
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 و يرصملاحا 2 الورم سلب كنبات هردصلا ظ
 نا 0 ولازم ل ظ | كووالوز حال ضدوساعو لطب دلرصو سرك تأ

 : ل قاعي طعس ذي مالطإل يطبع
 لاق اذا ىزافلا دكر كك امي ءاقؤلاوم 01 :

 اح لعر او ناب سلا رجول" ب ناو

 ١ لوقواسإ ست اهلا عض فاو بورش زازا 20
0 0 2 8 

 اولاث لاقرب اطر
 2 رووا واسم
0 



٠ 0 1 
1 58 . 

 ١ و ١ "ادن بيه 7 5 9

 لو ف اللا سحاب

 0 ا "باو عرس و 72 0

 أ 1 مروع صو 1
 |  /اسالاع عواد نوصل اف رح يانا 7

 8 سانا ىو نادر ةرعولا
 ل ةولصلامور رج ' وطعن ال صن ن عاف اطل ا ا
1 00 

 | هرايع صوور هوما غو و ع اولو 0
 ا /(زصلا ضفال

 ا

 ردت (او يرمس سلا ووك كالا دي
 0 ظ 0 04 0

  لصصت/ اوم از 0 انس
 1 1 هرب (س تلاع وز ل الاطوار زل

 31 ادخا اذا اذ اأاذو رص ور ومالا و هرعاتل 7 هلو

 > ل 20
 ٍ ا ضل و ب الكاسر اذار اال وخز دن اهرأن نما

 لضم مدضن جس نيف نادو انا و هربا

 اررلاو ع حرفا سا ب الو هك انتسعماو
 11 ا

 0 0 لكلا مدع نيتع نا
20 0 



” 
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 رول ت الخ بازل ظ

 ظ محارب ناجي اس ازرع
 اههحيوار اوتمطارتم صور ام انا اسيد 7 نيلا
 لالا هز صور اعلا لغز عاد ناكل فك و

تو تن لدن سلو سومان رض ولا ظ
 و م

 لو كلارا نال يبن انمرداكم اللول زق
 لالا اميل 8 وفعلا # ع شل ود الاوبد ْ

 آلا هت قيتام ارق هزال وَرل 1 اريل ل رعدربالو تي خلا

 اعلا 2 اولا هنلك م 5 هللا اصاذا
 كاضيسلام امض قلا اهف عرب علا د

 ظ 0 لاروع جوتملا ةدارالئاعرشامالا ١
 ادا راسل ؤوزل فارم هام اك فلا تاىسا ىلو

 ...٠١ | انرصملا اول دجال تعرت ا ناب "آل يمال وز الاع ظ
 | ءارلا# نام عا حن رو شاع الاي

 6 نا ا رسول ْ ظ
 |[ ”نوكرقز 0 رات و سلاسل زا

 لمقال نو وعلا, ”قرصو ا 7 رو موكرقو كو رضوا 1
 اون لشري 121 ايكيرو اذ حتا و ا ا ورززمو ااا
 'ء بجاولاو فعلا زؤلا وكر رنا بلاي وع زك

 ةدابعالا نومال هال: رععزض يزوج ع 12 رت عر ١ ا

 ضوم لو نبذ داو فورا ددالوا| 0

 ال ةزي ملا: نازلا زو اورو فاك
 .. هينا ةيلاوع عزك داعم راماللارع ورش ا
 نابل با اة رز د كرات ناي 2 م



 رث مصرا

 ا

 ٠ ظ 4 جوس رتل لترامب الرو سلا ظ
 ىرن اولا جايكال عاذالا هراكر لاو ةواعلا اع عاجالا ظ

دوم فضاهتد ناك اوور اير الزي الوا ؟دامجلا
 ي

 رق اقر خلا زن ناكه ودصل كمر ديلا شال هرعدونضن لا
 تفولا جون كل: تقول افا تقولا 2و عي رطل ويلا

 ةماتوناك فرز كاس وذو
 تول يا هداهسع نول ن الا صا ١ اان اود '؛

ولا و ع .ءاولاق زار راو جزل ار ارو 3
 1 

اكو انارسن < ول و | سسول تحبك ادولصلل
 1 

 مسالا اوم اجّيفو نكاد 7

 سلا طلو عض ابلنع اصلا ن ناطر نووي ف

 420: نوعتمل نيل ال ابحاروؤنلاين د
 لشوإ ظ0010000011 2 "دن انياو رف

 اضرب رعالو اراك خو اياز انزال

 فو ناك او م از نارتو ال نانو لضخ
 12ج ابا سس يف مال نار ب انعا رابع ايي تف

 راك رق عسل تو جا واصلا َة مري ولا
 ' ندب قولا وبان أو مع الو لون الم ناو 3

 2 دنع اهاكر جريس ناوالوت ش

 ض ّ 0 12اانرنعرصاق رمل بسمو تلال |

 0 اتا دا ل ان ضن ْ



 00 ”سانافضاو اذان هزاؤمو ”وصؤيشلابب : 2

 7 4 اًضئرطئر اك مانا االاورعاو سم زن و يملا موز دهم وس 22
 3 اوك نارك مول# اص: ازيا هزعاو ان اوي اضيع او ن ضمد ض5
 للا ا و ذك سمار نبت مني ضي اك 1

 7 داع اوامر تيما ديد نصل ندب
 اناا لبو مياولات ارب[ عصور هزاج
 6 نعاس لص نول ناطيح او لفل

 ١ بنا عارم الدجيل اغار ايتعاط ردح لحما | .
  7دا را ةرزذب بيرن ط غسول وجر يجسلا ل لا 2 2

 تالا والخ وعد نافوناهلانب اوصاف از بدأ |
 تك اح بانجو ثدحيرب يعاب الوتسلا اوال وو نيبتبلا| 7
 20 ةدحاو روصو يل عقل وو لل ناخذ اعوضرلا درر 8

 : 1 نو هرايط مل لا احا الحرس ارا هضوزملةرلصلا 1 ؛

 0 ١ ل اورج ارت طورسلا ال سام مدار اج ةر ايووقو ْش

 زول للا 2 ارارت وسمو اررامعلل مل ذاكرا
 ٠ امل عوز وكر تكدس 5
 "ضلع و ولو موب مولا قالا نع الا
 . عبو مولل ا قولو ءالاذحاو حر اضم وع علوم
 ظ ني نافل زلاراط هيج منو ضخرلا ارب ضو (ضن
 لم وولد 2 اعرعأل م ارنوب انوي ني انس 1

 ا اوي عومتسو و اكدح ا اضيف ةراب 1
 ا 0 ظ

 تر ارلو بلايز“ دمع مل 0



 0 ١ كنتو تخل وئاررأب 0
 0 كم و انتب م ول 0

 1 0 روما فاز

 | لو ري نا ورخص دارس نيرصتلا د رك |
: 5 0 2 

 | كفرطاو 0
 ظ يجو رف دركالاباولزرل ال ولو نما

 ظ 2 و 0 ”دصلاو وب ةراخ |.

 اوربا ابا و اهلر سهو ليي الور السلا وعم 0
 0 ل 0 :
 ا 7
 ظ 7 0 ب

 2 رو مل .

 0 00 ا 5



 "د تول «زت ع ورلا ليال نسا الد يعل نسمع نك هرج
 اف راك هعاب بغاز تا امولاول ودول -

 لير سسس نوع ن /يالوازعأ ن مولع سو اس
 آلا 0 و الا مدع ءريىسلا مساع سالا 1

 نيج عوار با عدرلال عج ضد اهون وة تمير
 0و لكي ماوطاسالان ران ولاول
 مدعو بورا خمسا طن اعزب عتابا
 و م كلب حلو اع (ىنرا دع ضل وو ١ تلمس

 تربي مدرب لع مغر داروا واعظ زوو

 روسو تيد اور ]جدع كح 2 مهشسمرك بولي وم ارو

 وسبا هردصلا:الع عال را والا
 ايبا ننضوى ارخث سو لاو عاف ار فوم اراصإ مال
 0 ولم ا ارصصل ويف نسور روعالا نسمع وتمت
 0 ونسملا

 ظ 1 5 عك 2

 0 ىرولسو مرش اور 0 ٍْ

0 17 7 1 
 ا اصلح انكر ور رخل ت/ررعن ل ضاكرو علا
 ةردصول ازكي وي يسم قوولضولا نمو بزل كرد
 ةويرازلا زم اوالا ّصكرو وعما روش دوبل نع ا اذا



 | يل ممل ل ف طل اطخاو نع ذا نإ ب اهلل ح رح ري الروك يسار يلو بي غلا ةوصوم /ايل ابا ورمل مرن هر ئيسالا هولص و جاحرلصو عر ةرحمؤلا أو عراق ادوعلاولصو ذنواتن اضف رص
 | طريف تاىترلا دعو اه زو دولصلا از سكي لإ

 'نيعيالنارضحالاورعوب اذا زي انمعا لارا ةوص: كو وصل عصا

 'الارورف_دج كر مل كولو اح هزظوب ردو وو نظن وما ) يعل واول هيعمل لول وصلا ل رضو ين ارزب ال ىوكولا نيش طاخل اف م

1 

 1 2 م م وو سمسم -ِ مويس , 5 7



 ا زال زاحرو رخوب و "اقرب ىزلا مالا 7
 31 مال ؛ءانعالاو زخرف رياونصلا لا زل ديس

 ك و 0/ مر ذاصلا نا هزظوب ذاق ذوب الا

 ليعطي ذك ذبل يس
 جروب انا تلا انت "نقول هلا يخوف ريا

 باسل اليس اشوماذ نت 'اذذب تر نولد
 نمل يزال ولئالانب ةراش الاي خيو ع ماع
 (يكودرلا؛ى ع هزم ا ء ناب انواع نامل رانا
 ذا يطارد عج رضا نان نرزلاتلإوع ةرلصلا

 , | الام دال سووا "انا يف نرش ملا رع نع

 2 ار ارادة قال ثاباذا
 اللا ازا 00 الاى دو ان الخ و عم
 م رن !ببزملاو هرزعا راقص وبما اونو وا مشا
 ل 0
 مز لوطضولا ار هونيلاو وصخ ورضول ايسولا زب عاد
 "نتن ولف زا ى يونا امرك اع صرع هد ابك زال
 <سينيروق ىرورتلا دع ا رول ازعلا دوعن
 .اءاملا نهال عيب لء كرش اسزأو ةراطلا
 ما 8-0 000 در ايرملا مس مف هر وعبلارزعو كرح عقر
 1و ىو اعلا هرج ل مص عر لاب وه ءامىوت

 00 انا لازالاوارجس لوغو راق

 78 عاب ىلا او ةدوصقم و اع ربل ببال

 ئع ل ركام اعلارتشتو شاور عناولا



 3 بار يلا ارك زتج ا زجاياتض انجن اكا ذا ها رك :

 الوفا زيزلا مك و جالازفأ ع
 ا مز اف ضؤل اق يضؤلا ىو ذا بلاي اف رلَصلا نا
 ل /رنول ى جريس مطولا سند هولّصلا ساري( ىلا
 عزف يلا خاماو رثاخر [ لا ار طي از اكن حاولاو مينا
 اف عزنو ناسيني ودزلا طم و حام انمرف يارا رمشملا
 يرن االالكعارف اضل ارعؤلا نعام

 توزيع لو رزغو ضف نت نادت لو زوكلا اق
 /احاضو كلا مرظولوز اجوملا ضر اىون اذان ايفر طز
 0 ا هي زنط ماو
 نو اييرطوؤلا لع يالا سلوم عل ىفوررتلا حاف
 ها ةيشسو ركن ب اتعلا دس اولا سل يزن ارز نئرعو
 كراع ف رظنا ىرنولخ ( ولع واعي لو لخبر انلا عسب
 لولى ون دوك ذ رح ع منار مؤلا لعرفلا نت نغ ا و
 كويك نلاو رز نفسو ضار زيرو ادع الكل و اضز
 درر صل زا زم ل رس نا ةصي كد صنح واول ةءار نايس نا ياراورعالء تسون زيزلا
 كزنو معاج حمامك قو طورن شانيل راك
 ولصَسْزاْصَو فان ارّمعا بزسأئأو ماءالا هرلص
 ورش لصو ءابجوع مج نما ا . رو تلاو

 تايوث وصلا # ام | مسارب ملابت وال هر عز مل
 ملون ٠" ممرو رف ينو او + .
 6 ل اسمر موصل رشاد لل قلو ام مرنم جا

 07 مم ناجم رن موصل لل ,رنول اول نحر ييضرولا



 ميول سايل طش : رو ا او او | ناس ل وا نا موصنلا

 بال ما كم اطول اوكار 2 وعون درصلا م
 اننا ص طبتم 6 * جدال ضؤلا نم ء
 رابين

 1 ل و برعرلا اتت عضو بسيون عبط اه اهو
 اكان لابو ردع موك ورشا الجر نقف يأ طادأدالا
 رام دكت جور ريطؤلا رضع

 ركام عئارلان اولا علا نب ويح ضارنتس
 لفات سرمد, لعن بال هرعر دكر ضل لا فرص نال هرج
 لعن ل «ما نزف رتاوز نول دال صول سن معرب
 ضر ىلا موسع اال ىازلاتإ يلا ةزوؤلا عن مربالو

 ل ماا لازما أ ركن ) (صطر
 رض! زا يملا نط يالا ادا .٠ واطول 1 اعلخد القا ضولا اد
 انا ءيطؤلا يطال لك شل هنومررفال تك

 انطرل حو يضل ل ارسم اللاوو هد صتخم ال (ياووصح
 انارة زانجا هراصن رب قسد اير عت الذال لاا ١

 9-3 درسوا اان يالا ردد راجع ايضا عرب

 وترا نم الا ذر زكةرلصل ذا 4 دروع عارض 7م يول اهإ طزيس# [يسو صولا
 ريض ادكل مؤقت ندع ضف نضر شلح نيرا
 وا هوم ب هسرالر عم ارلصلا ماو رش | مرعلفلاو

 ضلاطوغبل اون ضؤفال ةرباج اهلل الثا
00-6 



 داس ايادعزطزلا عل اجاهيركى وس زبوعو الأب:

 ماو تيطؤلا طارش او اخاف اه, ط قيم ضؤلا لوما ع
 | اميري ىتلا ةولص/ رع اذايث ار( او (ضعلاو والا
 تكا يلوصالاى ورعد مالكوم اهو ملا 11 !ل أكن حم
 ادا روك حالا نر عم وسي يب رعا نا (ضفلاوأدالا
 لطم اير ىل ا/ل طرسم الاعب ىيصوب ل زان ابرد إو
 اور نزلاو عير جل فلا فردصو هاج اكت قولا نع
 مالا عئتتاف /ذ(:ءالساسبلا الشم راصأ (ض قل انصوب
 ل رعبا طش الاول آذر ما ءردصل اك( صوب ارا دخل
 اذلو دأب ارجو ف نيَبخ قولان نطلع دالا ىونولر رولا ع

 نبا هروحعال لولا حؤنامرعن تخول زفول يال ل
 افريل ايرون وكاد: اجت قولا وعرف ىوضح وو اس
 /لاحو زو تس كوكل نر لا فورد ف لسخالات قولا
 ١ وكب هولا اازوتما وزار انج زفر ووم اذا لس تقرر

 شوا اكو تقول مررت اك اذا زارجر اخو اضع 9
 ااا السلا زجل وصا عم ام الاس غرك ذور احول أرالا

' 0 

 كلن بسال مل دلو قاب تقلا ازرع
 كين عو ناضل رعب د وص عتود دالا يبو اصداره او
 اسالا ننادرج جر إو موترك تقولا ءا نيو علا اضعئى د
 لا نار اسيا وصو صورنا سلع اوعلا ديني اصر (ص
 ا مناع رو عمرش داو نطلا ناطخ ولو ازصا
 نام, نائم (ضمارأ الإرياني زل ز[زنضوإ

 ظ ركل



 را وابفصرخالا ىلا ع اجرصملا اوس ص لاظالا |
 2ع عر ربا در زل ء رار اصلك صنت
 رز: ار الو ىب فلول وار طلاع رصالخالا ان هررلصلا |

 ةص ننال ضحل اضرال ءرلصإ قر بحاولا وسو حو
 رطل احم انتا مول اسحت خول ضيع لوخمج 6ناق نار حول
 ملا كي وهذ عاب هردصاعستسس اون فار ذخر نساك
 روتبوز زياد افاد بنا حوقري اهلل يجز اوي الث عنا او

 | عل اولا طقس عد ارا عم ضئاازلا/ثجاولا طوتس وح |
 ل نمر رطل ذاك ناريس جزع ربلا ناي عال
 محا اف مافااولاو حسو نارتو ميا اتاي تزلخ الاد
 4 اودع وميدو يري ماينارخل ن اكول رزبال عارم
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 يرو نب ماصعز غسول تاو قزرطلا "فالك ادب
 لبا نل) فسر الواوا دامس خال تعد
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 البيوت و هريعو مر ارلاءزيىف سيؤول از
 0 ذاوررعوسصلال,/وا ل1 قولو ام مس
 7 ناو كيلطرار ى عد اكن ا طظزعاولا
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0 

ِ 
 | نار ىلا

4 

 ا 5 "دلع

 اا الس رول ذا ظلس َن اواو ئتولا

 ا لس ضرع ةلماتن ناو ناكل زفم

 | اء عا لاو ءاطعلازخاي و اييدح |
 1 0 لا كايد طل يان الل العلام الا لسج

 ص 14 1 00 ١

/ 
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 السرو ةردسا لزب حارجم صا لاهور اند اع ول كر
 ولام اهاليسبس ريل ارا !ىضرلار ورا اررلا لع

 وطول قارلع عوبرل اقداعع لا مياررلا يع "فرجا ؤلا

 زعم الوصول رم كارع اذهر وما ماما صو درو
 الابار زعو هيج اولولاو ةرحرلا صو طنا عزا وقاد اذا
 اقلام فق اولا طيور سمل اف آو رو اذا رضاها
 + ١ را را نحاس لد انا اذلح كك
 . | بازل اج احا ع يسلم ال والاب ف اقوال في اطولا
 ولاد ورظرتوتظروت الرع ذر اتسم اكمال هويتي
 فقوالاب ت انما ثدعاء وواضلا بيد وإلا اجيال
 تماثو اهو الابش انك ماقلت لست لالا
 نو ! اوراوغلا طور مف د مع نا نا

 /لوالا عضو هرنغولا فصلالخ لو مزال بأ 0 /

 الس لو تم اء ىرس او ءاوتنلا ف رعب نقول ضد او نا
 بنار طاو فصيل الر ارزلاوريزلاو سو ءزازلاو صو
 ايو زرذلاع تاو انبلو يا ضلخخاوا امزتق ورع ا ون ان قول
 نال ضقاولا طف الخ علا طال دعا م نا اضملا
 م وروصلا وز اذا ضقلا يقلك ف ءصنلاوز ار غلا
 هن اياوعا روي هصم اينما اوسخ ازيك

 غلو



 تمس ياللا

 3 لاو ا
 1 ا اكمل مانام يمال ازلو ب زملاال

 /0اوب ثبرعوبو تايب روك 21 نلاورحع اما'
 ظ بيع رو اءنإ عفا ارسايع نر اسيد رم ىرعز إلا زم

 0 رمزا 7 م او ار ورك وف دا هرررعل
 ١ رجوي زيهس كرو رح اور راسي اع
 !ش ا اوزعلا ع لال مامالاإ دس اوقع

 | | لووورحأ يقال نعل الزل جوار علا ظ
 ظ 5 ارعاصمالار هوفر رولا فو موطتسكل اداعإت

 )| النعت ذ لولاك دكر تايسل؛ اغا 1
 ظ سريرا اهصإ تب نويل تل لاباس ا |

 نانو تل فو بملابس
 لفروع ظلا رس الغريل ءلتسرل زمن رع زك عرس
 1 ل اهرو امو |رب او صور اج إل لح غلا صا نيس
 ظ اكوا عا ءاقرعلاو سن لطم يطور العر
20011 [ 
 5 لعل او زب ف نك لعمر تسمو اور كم او
 4 "ولو ميج وع ماو هنا 20 هبت 2
 20110 روح ميل العبر نالاو نظل برص
 0 اا الط طلو ا جراح حن نس رح

 0 ىرشأإوا بسم عيابلا اطوال يمل, 2 ١
 راي ربت لا ذب

 امن !تلظو نعرلاس أ ا ارا موملاو

5 



 / ماو ل اتلكل ةنأد دكر 55

 ريع امض وانك عوزلا خر اوتو رس خاف
 راعد , تيم ار 20 امو او نرك وز أ

 01 (بفّولاو رسولا عيبلا وصلا
 هر ارم اجو راو دس بقر اجو عنصرا زر تخو
 ب درر ومنا هبال عاج يال مو اطل او

 رقع ولم نطو ازا رح الف هعلا رمش ويجب المع ل (؛
 اهو زن قارنا صو ماوشدح الغ مرعب م اع ن اكاد لع

 7و طوق رك الو ىالوموا م لوعزؤا اونو اروع ب

 ناك مدوقو عزو ماو ان تش اا( يصملا ظ
 هنو ميسو ضنا ناد صو ديس ضو مراحل

 4 وكمل لا هنمو ريحت اكن ادىو اريل حاسم | ْ

 منوع .مواجت يازيونلا ةيضاخاوروركأ ا هيتس ْ
 ال يلا نقب الور سلا هر تبن الهلا اه
 قضركو هر يلا بعت لاو هد ارسل لعتد يلو

 1 21 27مل ناجل 9 فز

 دولا عران ام اة ضلكسالال احا رتل ا الا يصل اووركأ
 مسلس احن وعر عمل ثذاتلاريااذاقحديشسفو |

 سةر و اورد 1 د
 هرجاولا ارا نو يلا عسل وَجك اال 4 ْ
0 1 

 ا هزللا ع2 ذعلا أ لسا ظ

 ارو ركام ر ورعب ل نذلا عيألو جرن را



 لك الف زل افون وم ارا ةارع نار دعوا نيب فو ولا

م زالت الو | ورخالورت ازلاوع لين نارولغ
 ايا

 0 نوذ تسد هربعو هس يجر ارعا رغما عزو
1 

 لو تطل ملل اا تين[ اة ورملا نكد وقنا ٠
 24 2 عوام لال راول

 0 رج ممم ا هز ابعألل ال عاحو بق قار علو وركأ
 هد هيسلل اسيتالنا ىرتالإ|ارب ال ان حرت ال رو ركو رك ارارع

 لاق ظ
 لعبا زب و لعن وي الون اسف وبال ضاقلا و الام الغ
 ب اراك نبكي تنازع ربل

 الك زب نع اا اهنا امال
 اال راو ورح اما امنت سالما» ٍ لزب لا مرتو زكر ارخالازكم ركون الار اصب

 7 علنا لازلت
 اعتلال[ لانو ايد هرج لا رابح
 8 ةنل ازا 67و از
 الا ايفاوا ربع قار قذر صقالو درعوصالوررل
 ب هزم راب نا

0 

 والوادي لا وع رلا نوح ن اجلال زعمت

 7 جلل كوالا اسمين الا ورح ماضل نا
 2و زكرطصلا) ثر اا ورح شاينا ص احل اكو ورك 5

- 4 

 ا



 (صاصتل انيك هلا دم الولو روركلفر فعلا حيال ألا |
 قلاع وس دو كلو اخجقلاب اد از عنمال مد اهلا نصل
 دورك الرف الا عر او هر اسأل تيرم علا, سأل
 زوكو دوركأؤ ع نسل وبال وت ايش تم يلا ون
 و فرب ال زقلاريووسر ورك ب كا ص يطنلايف
 يل تش رزلا د عاررعلا زب |صاتا الع
 لوزاز نعتو فلك فارع اك تنساب تطارد
 امث اف ناض/ى طغلاور كالا ضاعت أر نكلاو

 م ضتنف روصو ضي داطغو ملا عاما اذلو يس
 هيعيالو نالا رم لغسل رول او خو عال ك“
 ايزو تفوق فوك نانا
 علو يح إيف ايار يقاوم ن اكن ادع ءاف نذل دست
 رح الا رع اهلائيلا عوف اذ رخو ار الو دك شار
 2اس صفوف ايبصولابصفلا ضايع را
 ءءء عاصت نول در الو رض وا هدائ هو

 مسلخ لاك ادا ق كرلعلا / ير اوا وبس ضر اوال تس وا
 زيضالز الن( اهصزال بص ىلا ع اىوع ب دءفوماوالا أ
 ريال حاك ب اكمل او اى, نينضيعلا) ا الإ زينب
 "اللا قفل اباب يسع درلا عبو د فارس صغلا
 شادو (لبحاؤ رم و 7 ٠ ارك الراو ةرغ 7

 نوم ! تن )١و زك از برج# مرعب عمشسو ةوالول
 ولو م اكؤ اكابر الفانز ادع ةرعرتعو اطول امعاوم ا عدرد

 كر خ :طو ان اني ارب روم ال ورح الش ايسبم اولا ل



 0 جوتوريسل قوما ناولك ارتعو اطاذ ب نيو علاو رى
 . | تدالو ةاو إو الحر عاما ذا ن ىص لم ةرع ولا هرب

5 

 م

 الام و قم ا

 4 | روما



 ورظعتسلاوب ة لا ويصحلوتو السلا ني تنو تبا ككدإوول
 الج ىلا عضم ا ئوربو اساق ت أونا اروقابل ع بول )
 سيكو ارو االول اركود انك ربو هانم لمولاب
 درج / ةردضلا وبه رنولو ةرحاو ةرهجب سلا خا و
 فلي انكر عسر رز اقم اوال رب اد الكر اك
 با صحو يشل نا زير وعسو حد ضع ءالايسج
 ندحاو زج اهلذ رج ج زرقنا غو أإ هولصلا بأ
 ءاسحاو رخو اراك "مواز سر ثول ولو دوضتتم ا
 و !(ِس م ف زولخالوا جتابرجو !الايحوت] والا لاق
 1 ئئ لكؤ مع اجوارحاوارار ل زرقولو ير(
 )1 (يالغياردفالوا تارحو |( ايجوؤإ ولا اكس
 مج قولو برو ىف زول انادي اف لذ عر
 2200 ار مز ضرر ايز ء طوول شكو الضال

 م درج وين اضمر ردا اكن ام نوع ولو سور و
 لول ترك !الاو تدر واللا اق الخال و



 رك بالو قاوم او اللرح او راين مك ادب
 زك اوف وويل اهاذل رنج ونجل رخال لج زنر اخف ابطل
 الاد هاي لا:
 لونا عوار رعي مهن لومار تس م كر طلو عر اد
 زواج ناالا د اني ذوق مدد ةع ا

 7 2 رز حيال احزر | مطخست انس( مرات اهتم

 لف يتسن دع مس ولا ظ

 ابني بس بسن كن اول فد اصلا الرع ظ
 7 رر مل وال افرول ف : صو زك الرج 0

 2 لا راجي ل طارطو يلا سس اة رضوكلاو سام
 ميري رخو (اضا رج راو م ب طمع ورل
 لذ و بغار رك 7 ار اهو رهبالو خلا

 را بنو شف رجح ل زولو مذ الخاسر كراس
 ورع زحرعو اطم تنم اكن اف م ضف اف سلب ىفزولو دل حم
 مول زمالو ب لي ضن 4 اوكا عبس
 و اخألا لال رضا بس روك عليل من اوما

 ال اهنوررل فخر سوو عد رعإ رك تن لن اورتعلا
 نررشالاو ٌرلم اه رولا ر زعم اون[ ( ناو 7

 0 700 و العال وعر علل او يرلا كل
 7 او ءاورلارب اع طربا 2 ابو كبي ظ
 1 ا 1 , اك ررلار قش لورا تسي
 طوقس قطو الا ورا ف اهل عاج تذيصتن اكان
 انإ مع ىئشس حن ىيناف (ارحوم 2-1 7 / ناو طسرالا

١ 

 ظ



 02 ارلاطؤف ءرلافالا لع رخالو رمل ] 6و لاسر
 الا انضم ه ”هعطبلت ورئعلا زار اخي نا ودور 0

 سس ارو صو درر مالي ' و رحاو عن يب طرز وذا [ااهد |

 احاول عيب اطضت (نردم زيي نا افرض لذا
 ماا ينزع, نما وارعاو ولع ااررالازع كدا يع نالاو
 دال ورانا عرف هافخطو رقد هرج لانها نول
 بلح ارتو ىونا رع ضو سَ طوإ) تعم اب افصل
 وصلوززعو ا ىلو الا رحاب حاض ع اولا عل اد لس زوما
 وضمان ولورج حر نلوولدع انزرحا م رعرقو قم ا

 ءا/الكلا] عا قس املا ةدع الا رلاو (نلاع الواو (ماوضمم

 اكل وصالائانن صوتا ذل ع ولعل نادرو ما وم م
 لغال نطور اصل اك ةررعتت تن اك داروسعلا

 نام عيال هالو توفل زرقا
 فير او و زب فزت اماتلا ع والركاب كوارع ا
 تروق اور معسل اك افرعوا عر رج ووجع سك قيرلاو
 عل هعالا مدع امنا رمال اكس نزلات ايو ارث كو كا
 ما يهل نمر مرش هذي اسال وعملا ردارالزو قر اولا

 ملول » تطول تسندللاب قوت وراوأ صو



 اراب و ( اهح وو طلال اسأل راح ابزذد حى يع اولا ندي العدان الطلح عر ثلا ءازيف امرلع ناكما محو
 اقوم الو (ردعو رطل نيب عيجولو يررطلا :7
 نط اارعاز 6ك عر و يح ندب عجولو سن اح ثيل ط

 9و

 طسول ا نئور ارا نطل انس هولا هارحإ و راو زلط اجيرح تولع اهو تجار رارعا نيج انس نك موف لرقو دامو عورر طلع ا
 ويارلاكق الطللل الك سلا« نوب مارا ني موو لطلاب
 دع اقوا دي اما نيب عئرلو نينا 6و تس ىفاو جاف لوق غرار ا ترلطو لاخر حل تدي د
 ىياوورعا نيناربا نك عواد اهتموا ميكن لت
 لغتنا ل طاهيرحإ] اهو يعور اما بن ميج) !ءالصاعر ىبنا ل طاجرحإ) 6و سبح و تركن نيب ععرلاب مالا ويك وطال قلاط عئرحاز او ا 44
 ايل ل بو ارارج يما عج ذاالاروص ع ارا
 ميلر رطلاب سوال: اصرار زال بك اص 5 اًسوازمملان اك )فال ارعاو طالع الي ا نيكل
 أو 211( رعاراجج ومتعه ارب ثم انس لارتول لاوالله تفتةو نيل لس( لازال ق الشم يروو ىلا ضنا لقول لد
 بارو هريعأ] 6 لووول ردو ورعاسبجور نال قو
 ل دلو 0 !مالوط انا ايو او ال
 لس اك ييعيلا زر يشمل سوم كر كرك هرنعو |





 رو

 ماشا نقلا زذادرلو ةماعلا

 20 د نإ اردعع ب ؤورلاو ف ء ارح ثم اع ر |ىرلو و َنْيطلو
 م لاف ان : تار طاب فرت رش زعزع نأ
 "ع دنيطا تي عافت يفر مي اندرو
 ببصرا نال ل ريكو طالبان وكلا اكريفل سس : كَ
 لائ زكر اييول نيو نفاع لع
 7 ارب كالو نور و ونزل ولع اركلو نورو
 ا ما طك قرأ
 «ئيئالا ط حاضرنا و نطل رعو عرب و لا هداللإ
 7 2111 كرفت, ثم
 مبا زناوسب | ءاج طفوا !يئارلو و نيب
 ! محو زب رخو نعال ارنع رجول يكن الهيل يلا نلاعمجسلا مو عسل لعل بسلا ل كي
 مضؤملا زال بوسادإوي/ مارح (| مازوت اولارثعس نا
 برص 1 الملا

 00 رحاب اسم ايس نييالدرنرصإر
 لوبا تسلم اضسف الل نا راتني تن
 / متاع ففادلالوقى ار نسالاسل نا بيسر
 7 ان'نكلووقا اد مئاعسورلو ما اقل سل

00 

 ةلرج/ائ الط لو مايسون يعلق ماكل لم
 1 تبر ناو رباجا يو رداالو اهزع لولي صملا, ارامل
 1 يا رالد ارعنتو (ذااهئب ىصالا مارك ةدلذدع
 2 نيب حاردوالو تان: يخزن ع

 ا

| 



 م ٠و تم م6

 .ةوزان )بضعة عوج ة قرر ز
 را( يلسعتلا زيف قولا نر اصر تصر تساولو
 ”داغلادبع نبا ن ضم رلآو بوعدك ف فاو ب امر اصاخ
 ماك فر صبا زناو فقول لال نورس رلاو ءايحرو وتم

 ل ما لس امد لات قئحجسلام يللا اذ افلا ١

 دوع/ ب اوصرشوئواذ نرجو ناصر ضمواوكر لع وقوم او
 نف اولا هرصن ير الب ءاح سل توون هدال واو
 سطر صوب وحقول ا جرس سطو هايس صر
 2 : يحاك قمح : لا زاودالواو مز توموتو

 ما نقاولالن م د الص ضرع فوفو نارحا ماك ينال

 00 ادلب سل اى ءاوغل اكوالو الا بدلع ودوم ا

 ءاقررمالوالصصاض قولا ناني / نمر اديشلاورداعلا
 رب اق اح قرت | يرق لانوس يشم قالا مل
 ناَعحسالا ]هنت قولا رلعو هول ات امول ذا تسي

3 

 هيحا عار

 | ناف كتر مدل ايفوو تلرئا ذل قه دالد الا

 ناب | قلط ذاع وو يسمع مطول ١ك احرف
 اكاد د الاف طوال رن ا نو حسنا

 0 نتا: ز نعت اولا قرف تلت

 ازعالرل د كلام ذال لقال ما يعل اضرعرلذ ىفادهاعسلعأ
 بلدى يف ف ءاو داو للبت ه | نالها ا
 مترو تقول لا األ رص( يش حارق موكا
 قرد اهم موقلهرلا ل عنق اول ضني تبل ا6 تس(

00 
70 

 كل
 مان ىلا



 لوقا وجت محض وذا نسر درا صل وزال
 لروعة دعاورتم الامام ىحجسا اسرق ضقول الا 5ع اح راسو ناد روزا نبا تفر"

 ادب وار فينا عيل بس( هوا نو تما ذك
 جاو (ييرولاا ايل نسا لالالا نقولا "نا
 /د اهلا يي ودرع نقولا خرب يطل الطب وسلا لت
 مق اولا الع وال ابيض تس | تسر عوج فرت ىن

 50000 امج كرد اهلا جري صلع مصرد

 عطل ءاىفرتلمو نيلي اى تيس ؛ ليلا وزطللو
 هيلو نابع نسم مو هين ال ا سسدعل وجو امين سا
 2 يا ا 2 00
 موو لو م الروج م1 داعلرسعو الو ار رجول حس
 0/0 اهل ديكو وع ونام ورعثم ع نيرلا» الوالا دالد اوبع

 /. د درلول بص[ سرلو عمن اتا فنقول وتين از راجع ندعو لاضيراج نة
210110 

 لركن الاه دالو وعوض كرد تلا ربع بضل لاني ن حاد
 / الكتب َوخ هدالوارالو ارعئهدالد |! كنئاول لولا
 الاالوا ز اهو ّلمو عر ارسكسجت اور الو الايب نحس

 11 امك ل سس ل اءاالد الازطو دال

 يو ابا مكب نزلو سكاف دالوالا» الا عن
 تشو ىذا« تقاوم ارب و ميطإ نس طاقرس ل

 ”رالاوللو | اثق اولا وزن زد انس الالام بطي
 مسدضنمف تام زم خالو إذ مول اهك نإ ليش س ال ورعب دعب



 ضل اكاولو اعيلج امر يلا ارب ه ا:ذل انك طا رلونيط
 ر - 9 ٠ قى كر خرب ىف ٠

 الو الاو الو ال لول والو الارع( ْفَق اول شمل ائنيرل ل 5

 قوت صباتوناواضراعت نار ظلال اذمذ عيب هيلدا اظو
 مزن عزل .حرسسلو يوصا بن وقولا ابو سا بعص
 طر شيم علا ارم ق طلو طوب يلا ضن ]وجلس عتيل
 دمر الف قرا الا رالوإو 200
 رب ةداكيصل سات سور رو 4 ل
 بعت اال رعبا

 هرل يال عامك و د

 زد الا» ب يطيل اشار ع رص اس طر اينو
 20 هيمو لوا لصابا اسافر صال راو صن ع
 ميرا ا! العوج مصرف رك اصرل ورلد ت امور ٌراع
 "نهتم دالوالا كر 0 ناكم اوك
 ناقل

 | /الضر ها ذا اهدو عرج جوج رق ننال اغلإن اك ظ

 .اطيع الافرع عال ضر تدرج امو مروا تعب اطعا نيب |
 ماهو عرفت اولازطؤ ل ابر اذا الذال
 يقراء ارسم ذا سكي زلا وجو نر الإ زال
 دل/ليتح روحو ازلاو لص قالو حال الدال

 "اص نانا باع اتر

 برب ليسو
 واروصا نور لان مث انإلا نمو كنت ن كرا

 . | تا مرقتا ناةلوالإز عاعيجو و



000 700 
 قا الا تيرم امو فرش اكل م حايطو كنريمو نير العلو تاب لو
 كيس نوقولال مان عروقاملا رسل زم ان تيزد ونال
 و مسج هر ذو 1 وة( المو نم يع , اخس

 لفن هن ل وون الو در بننرلو حر لور فض ركع عز
 (مابعار اورهحر )وف قو ميو اش اهننالا الملوص ىلا
 لت مذ الصح لزم يو نر ربجتج الواو شخ
 فز اريل يزل بط نار و فض
 بنا قجاو ىبمجرؤرم املي دلل رص عرف
 ل امسي نو نس يرو نزيد (ن افلح جرح رو امرلاو تربل
 الازم عراربتو نورسصو دسم ملك نرو تضر
 كَم ابوغلا ارح مهسكال د لعاخأم زير يروم امل ودا يرن ورفض لوتتااو نانو
 0 اا تيس ا تو
 0 ]لام تامزعوروؤب الكرد هلايع ترمه لبو نجلا م يع

 | 0 يعول يال ذا يس هرذاو طار انتولا|
 3 رق عىهس/ارضزوت لو انو هز ذاءو عونك تولا 2| | ظلوا رخو تسكر لاو انو هركذامو عوق
 : الا الك رص ب ماهذالار ارو ايمان الك يؤللا نم
 لسر ئرلا اعرف تاىرلا تقولإ زي ايداراذا

 4-5 ئسرو را ناردصٍز لو ل مل مما

 7 رلإو ارسم ةرئك افرلزل وول ملد نقول اوف اسم
 و4



 ا[ ضقولاعف انس ليس سس مل وول 5 م ايمو اك

 3 0 اك ا َنجَبس/هوت ضبا د رسوب هرلاثىزلإ واننا ري
 ظافل الا هزيف ضعقولا قادم هس ]ص املا اختو ولا
 لاف دارا ناموا اضيادق ىلا اننا حرص انك
 44 5 مدار نكس انوع الو الوورد ٍنؤتسال
 تيرا اربط اسس ل نيا عوف اوورلو
 لش مهكر اوان اصصخ اح .اعانو نال
 ٍِ 37 ال ظ ملل طلال بيرت أ عب غال نايا
 نس 0ع نحس اهناررصتلا ]اودع ربال وص قيال ناو يللا
 را رد ق لور اعونم ارنخا,ةررلاو ادوتسا الرو
 "وصور الطبال لعل اتت لمت صورو
 و نينرهلل | عازف اشرلا موت (صصخحو و لانا اذا ام
 4 ةاليعت ايل هن 70 قيد ادد امهعب اعكب

 لري اس( عر ىرلوو ليلا هز الرا ريدي
 2 اء ايذاناللا زر بيساو
 لام عج راحل ل 0سم ماكرلوو َءرخا
 اروع 508 الواناللا تل
 1 | بحر هبا ل رض امتنا قمت امال و طاق يشل ا
 رف | وب )احر زواع عاوت وقابل يطل طاف ب

 ا '
 ا 0 2 تون كراع
 نا سقم يرط اك توزن لذ 7



 دعويج - حف
 كايا رم ياجتو ايفو رتل وريصلاهزب ب لع وغمرسو ل 1 جر اونو شرح اريل دوم ضن ردكم و ورع ان
 واعز اضياريس نسور ذو ددرنال نواح اذ
 د الوا نمت امم ناز مرض ورم رالو ام هدالو ولو رق
 ف ىلا زطو محا رن نو اهلل ضن[
 واحب اكول ونملا يسر اها هرلو وحس (رلو زو نقولا
 هولا ايلورل وو كرخو نرلا داعاما نكرل لو ة
 ةكرختسسان هرخال هوبا اج ع) اكول ىلإ يضل ولارلوو اوه نزلا زكر ولاول نبا نر ز عداد هرلاو اح
 | راح اجاف نازي حارلو كر توا و ياي وخاتم
 يل قس لص تاب درو دص يرن بل لعو ةرخالا ضم راج و مالا صخا جالو لركن نزال ذ
 ان اكرل قوما نحيل اكامدرلو قحارلورل نيكولا عفانن»
 ماب و م اعلاوعبرصاكررقيف اعل اكع ودل ةزولخو هزت ا
 لاوس لا عرلوا او لمس )إ اح وبسألا هرزو أ ام
 در زعان ةريداذ اسوس ذل اناني /

 لع ناراو ايف تفارق ابتوقو ةرك يطا ناد
 كالا تروا ب ناو ليسا باس س/ زو تو تقاولا
 27 نول ارلو ريع نوع يل ارلو وكيف تلا ضن ان طن و
 لص قم زلوم اقدلو لورق اس لشح ام عر او جرد
 !ىكرلووِء لن عاب رات امك نكرلو نحب عقاولات اق اح

 مر دبع ويرد كولد )ورع و عبسي زر اوف نت

 5-١ عبس ل 0

 تح 2 7-2335525525 م ل كح جرا د تدي 0 تش الا ويا كك

 20د حكه سسيُساالا ١» ثا 7و ل نيج دظ>هعمططل 6



 0111 : نانو

 ار 1 )نزع نيراولادح اتا
 اوما ب يروا الو فشلا ءدالوا تي موست ف صناوو و

 وضحا يضر ارش كيل تاء انو ءارجح

 مد عت انزع درب ا يطإباو اراضنفرلو نيت اء لو هس
 كفوتلالو ظريف م وسل! دالوالاد الواعي حين ابشس

 انو ورنو نام اربطاس وك رولا مسا ةاح

 0 را

 , | لوالا جل 0 ع ارلو نكت عزم
 . رع اناذوعوبر رو بيضا س زوالا إلسا

0 0 7 2 

1 
ْ 0 



 فئولإ لت ام هوبا ا
 2 الارق ورع رقوم الو الواو

0 
 ممحاو ماو ام مرمر ال سال تلعد ورم رعالا
 ناو زجل ساو تاو
 لوا دالواو هدالو ماض قو مس 2 : نيو 1 ذهل نلا نال الن طب عن ل لر انمالثق عالإ
 ظ لان از عزم ناطرنو ترن م لسمو ا
 قولاباع سبور الرب مح انف
 0 روحا عولا ناز فد رول كا
 راارلصل هرلو وعيت سد (اهرل اوزررلاوستسا
 08 "ليتهم ماسر رم دالو الواو هرلو زروكزلا :ال ذا

 2 ناو رز هرلو نروكرلاو الواو ناو اذ هرلد
 ل 7 | مو مقثلا مره ورجل اتولخنينبلات ام عين
 تلارلاوا نور نينبلا رول طوتاذاقؤناد١ا/زرلصأ
 ناو اوالصل ْء ان لعن قو بالا اريا ءالؤم دال الع

 او ءانيرلغلا ناركو نيدالوادالوا
 نو 5 وار جنط رن ن6 عازل نطيل و
 «الوا نب راهو لاس ان عاراتموألا
 ّسَرلاءرععوم دالوا عب عزتعساونوأ



 ظ

 كال ال ئثالو ب لص تابنشلو يسال نارعورلدأ

 لل :رلواك رضوا اذافالو م نيقابل لفل خف

 نكمرااطر اس 57 لو هرلورل دو هرلو ىف عتو زم لا

 0 هد رلو نبت ا
 2 منت مربع نافإ 2و م دعارل
 نري دراما قو ول عرب تؤم أذ وك 11
 ناو هرلول كت يما يا هوذا ءاجلا "افرع

 تيران و عيب اعتاب
 اره ركزت 00

 هنزل رن /ذاو السيكل ف ”ادحاوانادعالا

 و ل انما اي رشد الاب رض اكوا“

 تام | 20و توم زخم الر نيراؤات وشو
 اسمو مايؤعالا بدصا ادا كرت نزلا نينيم اواو

 ا ةرذعلاثرحاو مولده الدال اكن تمل

 نك رالواا رك تاس مس نيو وعش درر لع ملأ
 سر لورزع نعت نناذتا م هررلع م وعالا بين يئس

 رخإ وو نرالا متاع لرالوا نمدحاوو هالوارينرانعرحاو ظ
 ظ اال صاف اعز خلا يراوغ علا ابان وارل كو أ

 لس م ,الوال اك وم ا صا امووو زا

 لا لساللو#ج انواع را
 /عواينادلا رمش لا عبسي لاو ب اصا او ناو عرَصلا
 كرلوأ عل كت مما تيصا اه (ًلبارلو ويس (ىزلا تكريم ا
 نالوا لجراتتا تا ةولع ال نطسلا دحيم ولف



 مسالا هروصلا نضام الالا داعا مب الا قه مرول كاز 3
 0 ردع و اكول عال ءرطبلا ن ١ عد صعالو رم





 تونا ضخم ال ف منعوا اعلا ايم ا ان وع
 زالعؤلا بلو ببوبإلو عباسي ال نقولا مج بدلا ]واع
 م اللادسسالا ندم ارسال: جينا ال
 ناسا اوبال هل لذا ع1
 ”الوإ دالوارعو هرإلو ارالواو هدالد ار عئقو اذ! اهفاولا

 7 رع طلو ربط وو طرس و سر ) ىلع هرالوا

 مسلمو نعت ازرع ر خس زعلا يرعلا لا
 وذو سرا إل سيخ تن ارل ريكس نمد هرلذولا
 نشل وس نقولا اب ىف روف انف ت اين ادعو رستم
 7 انحسار نيرفساو ارلورلو »ارل رت رف اع



٠ 

 . ٠١ ١ | انارقراؤعنرطلا الازد لازم ئئلذ كنز
 ملول نو 0000 ادحاو ارلو فيدخل اورلوإكتيما
 ١ رُسكئ لا و /ابولا اولصو وح داو «ضوخاو قر كس ا

 و اووسس(ع ناو 0

 مسلط يطإص مام ١ 1 ناهد مصررلاوؤ
 0 للألم بيض 0

8 ١ 

0 

 0 كالا
10 2 

 طز السم ا ُ
 35 و 00ه تا دع

 لوز مار ايبا وقول نو رو ل او ذل /
 2 ول اصغالار نو علإ مد

 0ك ا قوم الا لقا مر مالا عريوتاولا

 راد ريس للا واود 0

 1 وجرح يعتاد فلا
 ا ظ



 01 وبرلاو و ءاضال مايد قرص ركنا

 غوار ذو فل روز الو وعدا ذا ص الخ
 فا ندشسلو اديب يول نار منا ريال عسال ناجل
 000000 والا لان اى ماو زكئلاةر اهل لحث ب

 نهرو يي جبر ناع انه رذا يعول انئبل و
 داوي لالا با تنعز قولوايس نرسل
 كول اخي[ اصالإوف سس رو | دج لعول ثدناب نيا
 12/2 قول ةرح او سم ارك خت ن ىف ارنوب: ئدومإو

 .لعرل زثازنلا كاذو علان اعقا زعم جاىناخلومو زل هن ا
 اندر اارداو ارميا الرا اونركا ل رهاد أو

 )ان ضؤلار وز او نايا كيري سيح
 ”ناهعو تالق نوبل ناد رع اد يدين رينا
 هرب اورج ام عربا و هي (شلاو ىررل ا و دوا دونا ورا ةاور يس اش ةرحاول ا. صالخل لا

 لاسر ءادإش ربلا/) قم يجل و شي ؟كررع» ل اج
 خال ارغ ام سعر رجو مصب |عنرلا (سس ان هرزع [ا6 اهامبك
 ل فوت لغاعسسارك هل وسر جر ايل هورف ماسي
 الابعلا لع ترحل ارب ازمأ هةييعرب ار وز نصلا عز
 10 اء روتاري
 فلوو انيؤ ناكذال ابكر ريال اوؤلو نأ ميك رت اد
 ظ 10 يقينا وكينار زم
 وصال مال الار دو قنا ]سو هرد مويكأ حازت هر

 ا اناص] اهوزعم از كن زوكال رمت م اج شسرح اذ |



 عام الدصالا را ا ءاصفنم ا دلت اعلار اي

 اببالان اك اارصحطيالو ىلا 9 فالكم

 يشم زول ب راكم ناو ملا 677
 ظ افلا سلطانا يو 2
 واعلام ابل طم الس ةدايزل احرز “ ا

 نعالج ايضا 0 نيزك غا
 ضيع لع تسرك ص واعز (ضلإبو رونا

 2 جارنا هراعيس سايلط مطوع ابلا عا ظ
 لالالا ركاز نبا : هول ح

 - بصاعلا الوقف رولا 0 9 ستر
 00 6 دلع يسمح فولاذ ان
 يي بر
 نرخ الود عمار لج نوب ا
 كراك ةضلئاذ ازعل ذإل د تين ليل ابسلاا
 توروس هرفي او نال

 رعود شكلا نول صال عفر ارو
 ظ ب لأ نان بيغ امن كورن
 72 صن اور يصل يعور هالاز اف سيما

 ري ملط 2 0

 سال كا اا كلما
 زو هرلعو بشع رع الور ايالاو تصل 2-0

 كاز وحفل وبخ لف بال
 ولازاو سلالات وبس 6دساعيلا



 نط أر مو ها د ازعاج

1 

 لا عير انج روق كاسملابضيالا
 واو صل لا ارولو توكل كفر د



 عالى ارولو هر تلاع يزاول اليم ورتشو ع سا مريع

 ولو, اور ىف نصر موكب الو سرت اطال عمر فاوسي عم ارا
 مربع | خيتو ارولو ف العاب اموال تضر ادع ةزكو ار
 ]دن 0 نوذاماؤ يس ورا ركنا نس تلت لاما عا عاني

 | تطول ..اذخ اهون عطب كولا تس سم طويت سولو
 0 /س ولا زئانض عيدي الحر فكاكأو ارول لمى النا زع وكس

 زو اول ىسال ولة عاشر زكاتس
 سوك وز تجوزيول و حاولا ادا وبي لدن اتلسن

 ١" /اترسازكك لل ذإ طنا واسس قئؤملا ربل طمع

 1 6 4زب ناس تما نا نر س نس
 ١ 0 القطني يفت تسال ةراعالا ةيناحن نع

 |ؤال | ل. تزطعوب را تطل اذا وكس الا رعب 0 0 لسا دراهتسارسإبلا تربع |
 20 | تع هلو سس كرز تان اوبا زو يوز
 اقرقسلإلا بويول زعيتر نعال حاس وكس كس ال توه ولا ال
 طوس اننا هدررتر لوول ول انو كس يتلا :ةارلع
 صولا وسلا ضرزملاتو(س وس الاوريو لور

 ال اهقو ودمر و لوبتر لعند رتوم وكس اعلا هلو
 ضل] وحبل عيا نوب تمادحانو كسلا
 معلا راء رك ردع ديل حا عمرعج ا ناو مق
 ن6 سم انو كسر عرق ملا ودر يع اغلا بلا تح
 رسوب الار اخت لرتسو عزل ار يح
 | عربا نجرتسل اىار ندع عيب عراونلا عيربلا



 ناضل تاسع سم احل ادس نو ا عيسلا امور طنب
 ك0 كاتو ام

 رو اوسع هر ول و نارا باهر يلا موا
 ةراصارزعروكسب الك معو اكنا مرر اراء اند وا
 تف) :ذايا العر ضاوي لرصرعوا
 .6ةرا نال سالد رعوس لا دورك /وو ثحأ

 رع عرب تانإفازمجو اللاوولا تحتل ١
 ل ا الو رع جول اوكس

 كيا اراهرلو مار الوزن لول اسوس و عال نواح
 يبيع راجل لاترد هر ا
 هوب ايار بو هرثع قس او ل اكولال ل الديك 6ع
 وزب ان انكر توكس نواس ناكر
 77 ةاتوز جيرتع ولسا رو اراض رلخا وعرإ ولا

 / اخ يا ضخ 0 نارا ار هع ><
 0 18 2 ا

 رشح حلا يبل نول الابر ذل كس ذرص اجب نسل د الا
2 

 جيو راذإ وها هزبح الو تكس نورس سلا ناكها 8

 ل ) سي هرنع ور رنعةوكس رو روس يلا ذ رسل.
 ارو ع يس اال احس ويد | ضرر ضن اب اسح
 زوو طصنلا حافز رتل رز تحل ها ل
 ساس هش زو تونر لو الا معلا رنا ل
 لاش ار خلاد اتسم نال وم ا

 نم

 : رق ارادوا |

9 
 | سل ا ذك وعد لم عسي ت

- 

 نامي هتشملا»

 ر

 4 و





 | ربو والا دعور راما طع كلا ارك

 وا ,

 لقال واود نونا نارك

 0 او بلا ورز اردو ثر 57
 7 مق مسا 7 وذيلو وان( دالوع رتل ن را

 1 1 "ابوي لع ايجار عم ذل[ 2 ل
 خمار جيجل لوا وعول
 ناطور عوف ب ماد بعرف نع ابنك 0 1
 رو 00 ب لف ناوارعل سوا
 نص رب ول ايعو ف نمو ئنمر ارب بتاعي
 و ]كؤا#م 00 ابار

 00 ال تّمَنع يسمو لمت لق
 صوور نال ال هتيصدال الي عي يتسن نبع
 ار ايلس مجوز كما دب الز يروح ندم نيرلا
 تك از للكسر تس لرد(: لجل
 لول خر ع عير تلاترلَص عمل تض 2 [َض ءاوو

 اق يتم 2 تا از
 0 ارزاجاضلر

 2 58 ابك 0

 0 / 0 يما م لا جوز لا
 راعتلا (نيس/ رس نول يضل ا | انوا ثم



 5 لوول او اصر اىدالو وزعلارلع ال ماالاو مزعلاو
 2و هاذا انفال بحر نعلا ال طشو دولا هوتعملا
 دا اصلوصولاوب الك ص قلاورنألا لاق نب ال هوتعم ا
 ولاهي الو موكر كى ولا طب اصوخعنالو سس الثا
 ”ضعلر اسوب د طوف ماكملاو ايل ومو كرقوربكو بالاوب»
 نجالاوصولاومو ات | اهل وكر هو ماع 1 الاو

 الزعنم+ مرضا ال زول م لع عامج انا وبسل ناس ألا: تفيبو ديبالا ءالو لولا ب اراها ماسك الك او
 زعير هظف هزالزكوا# اهلويلا الو يلد غسل نال
 امزنب ىلو ريصولا تلا زك روعي فل ذعر كولو وعنا
 انف  فنا الذ حارا زي نال
 وع ضل للاخوان قولا اخ
 2 اها ضنإ غاذااماو تلو اضعلا ف هو الاق
 عرسال ؛ؤ نتا تناله الدنتلا وريال
 ساو اناددليالا مولع زين اي وصنلن اكول رد يصو در
 كا اسل'ةدع اهالي زم ناكولو هرظانووعو عبق لا

 بان اونو ناعما عدو طخين را
 م 6 انطرل الاف تاوزلا "اضن
 مافرظنت طب اذ قيل الدروس ت قولا ناكل

 ل

3 
 زيارع وسيف زب نول ذا لارج دعس ترلا
 نسم اضوخ عا ظؤل هند سليل جربو ماعد طحت
 ريلا ةوفرملاظول (زمو صافح ارك صو ز اجرا طنا
 او ئتاواج افنصمذ انين عل خزف ةرلا درعا



 ُ عرف رولا عم نول ل وال زمام قرع اهلا هرب نع جوج

 مانرابتو ف سو ىل ل والخ ارب رنعو اونا مي اوان يكرن ا نوم
 هزمو بو اصر يناننااقائنا هرم ىف جوا اكوا هدي
 زارت هدزعو سمبل ل ندا داعارا طن امظو جا

 باو ولطلب" خا ناكر[ تقولاناهرنع عنا وصول ارح
 ديد الوصاذا ال صي ادا عباس صالطال
 يركع و والان ا (نليطانظالر بعاللا] 207

 لإ اول اط بلان اهرذع وصلو الار شن لامر انعالا
 ةءداءاجوزنول ذاغنبشود اعاور ركن ابن يو داو خر
 ل يعالا نول ءاسعو إم نعي لكر عاجلا هرعو
 ايناان اطر رلع رخو اما طوول دورك طاولاقؤو الوم
 00 نا ا
 رئلاو عن معن يَسص ملا :(رفان عوفولا ان طرت
 ا اليل كراك ولو
 دعته اواوساوارول ال 6 وخراب نيت لك
 دعو شلل الون فزلخ نا نول ةولصاولصت

 1 ضولا بلا نس ارلارلاق
 جولد ىدااععجرقالخن فاش دلع نا نطو وو
 غال تدور هن ايف نجا اهنا” لي قرر طلاب راو
 يلا زاففرازكى رجنال مومو >2 اه دع ادلى اعلا

 افا ءال | ضن وطوا هرحا [تحو ودع فصت :
 ازكو راك عازذميو اه يلا جوت عا ذمار تسل ويوزعلا



 بش مزم
 |ل عريق اهل طوق طعما اوك وس: ىلو ال وخلو هع ذا
 7 ]و فاك ب سف صنت مو | قاذا كنا هنو
 ضع بعا/ ذا راف عوف ادلع تعلاورعاولان ع زط اكرم

 الين مالا هدنعئ رن مزال خر زل زف نتعب
 موورحاو لمس الاهل وع ععبلاريزبال دعم انصب |
 م ىل ينكر كيم كل اقولو ص رنافو ار لغل لع تل قا
 ريس اال ا ركام لول ىلا وقجا روس سلا
 ل عومزيضيالو هرط دهن اب ثلا ارجل ريب اتعب ضال

2 
 اوما ابا هوالولادعب شوو انب افامج ور و مولع ن اعالو
 مس ضي عالصو انس يسرا عفدزع دع ان
 يو غعاطر ىلا عذر لدول والا هنيؤنا سابع م
 ةرعابت ناهحورت قارا هل هول سن علا طع عننا
 روزا عحرزولا اهئ مرق ترلوخر لذ (هيلو اهلا
 ل .ازعب جسد يصو عال الحور هينا لولا
 اب مكر صو مرلالرلا فالك ن ألا "ل ازالرو طش ارلا
 نيت نال داخل دج ال نما: لاسر

 ل عدول و اساء ىسلا دغر وف تما وقوي هرعت |
 رت دز اه عفارلاواع ناك حتر لموت وحر (#ل نيو
 اذلو كل وتلاف ضن طقسا ىرر اق طقس و لا اقبل
 ضو نر |ئند باح كاف ان لم علا
 لك ضال مرنعر را وقى صفته غار
 ووو نتلامووا ادب ور اننا وع اخر م يو 1 7



 نول الرو لكلام اريلار طرب السل سلام و الا علام

 هوو ريك هرعاق رو ( لمت اصانبم ىو ام
 م كسول شيتا نرش افلا ناقل ظ

 11011110 |لسسو ولو رب

 ُ رن اوؤل ورب ورب لاو داش عرمان ضمانا

 535 ابل« نم ئدصر يح
 ترا ءارؤلاو زاب هزيم ات روعي
 ع ورئارنللا كو الا نك طيوش بايب هلام اهيلا

 ال باضلنقزلإ تان تتسااو طباتضل
 7 1 ة/بكطب ضلاز تسوس وو عككرعاولا نا
 ا هز نال 'بش رد ارصالاو مب ا زب

 ارو ترك جوو بلا تع طر ساو بور
 اعاني رع 29 وعفررشلاو ف اهل طلاق دطملا
 ةرتادمرجبك دوج طور و تكول يسنلو لكما لخازم

 ىلا عونا فيك طم افعال يحيل وطفل
 الازمان رامز رضا

 17 ىلا ا طلاس قاتم لا رع
 ' ةلش اها ب رس اور ال او ىحو

 يعلو "تاوناور ان 01 2 تررلاو
 ل 1 لاو نسل تنامازاةر ىلا ورومَنلاو ع :(رلاو

 ا

١ 0 

ْ ظ 1  1 
1 7 

 ١”كسس 4١ . |



 3 الدو 04 ًامدوزنو ل احدا اهلوخو زيلازيذرح نا ُق

 ديم اص اضيع دد فس وع البس
 فينا ء اسال اهل اعاماو 00 مسفر
 نريد الاول 0 0
 20 "1/2 لوب بسكين و ادرك بزل نوي

 ورا طاف نخب وبال تعالج اوبال از 1/4
 2 نود لرب ل ةراوو تلا

 0 مولأدررو سس لدالا الك

 ادة تلت | تلا ةريإلا كارلا قولا لالا
 دو كءارنا 0 مرو رانوعنانالا سزيوسب
 /1 لوكات والارع, مع مدد ع

5 0 
 ظاحامزجوال لق تا م فيلما ةالاإ ل 1

 | ىل اوف نربلا النير نيالا رك
 2 ارا زار تتسم ةارسسيلو ماهم ورت ايلا
 للا دع كر انا وز ذا هريس( عييصال ىسسألا

 2000 6-1 1ع زوبع لد قرد اخد اضوت
 الاثحو ابل 0

 هزو ساو ذا المسا ادا قرم الق
 ا 00

 ظ 0 تيياغاو (شر فينو تي ذاذا
 رمل ا نال( نهال نركز كصو انكد لا

 لمارسطعر هرلصو عسا وا ةولصلا ب يك اباك انفال



 الو امهروب ماد هه سف الف نختم ايزؤلا الا رمت ناق مر اجا
 زد ماضل افاعي ندا زرع نان اذ
 مضل, زلالا م م مح
0 00 
 نيل اىزدواو نمي: نيدلد الار الاثرحا
 2 ا
 عاب عوف انسألا واراد هيلدا علا
 در تار انو بزواررلارجب/ ةافومسلو ومو اما
 ُ كرك "الا ززكس اذا ممول قبلا ىاما
 04 : ل خو نوصل ةأو عاقب ورخام أ
 000 املا ماهو ريوسل لح
 2اس ارضنا ا

 520 ناك هريبتسلا را رركاذ صالح
 اق داما ا

 ريك بم والا( صر ال ينازل نا ةولصلاو راكم
 يلا و ابو فرع مول يف دو نالا
 باتلا نالاناغؤرالق وا دنضووو وورلد
 ينس هزعرلا علا غار دا ررعإلا اوم للام وسإلا
 8 7 انّ 4ل رق دع ابرز علا ووو 0
 42 ريحا ذل مرا ءولص حبا الا ةلص ص ذا
 درا ةرلصو اد قوس لو ورخالاروهسلاوب ارماع
 هولا / وع اكد ولصَ 2 7 و مو 4 اص, و
 «لع و هدسان (تراضتو ارا رزقا لسمو الا



 لملاة ىلا صرع ور ارماءال كرد اذا موشن لا

 كتانوونتم عماهنوق عميل الا طص/ل صو نم ضخ |رخالا
 هت طم شماس زخا عب نيح انت راهن

 جس انلا كءاو مرلا زر ضقضصؤلا وع هن اتسم
 ائتمان اله تير اج تاق اذكر ون احد اهرلا ضنا
 ثلا ع ولولا دس ا عئررجتوصتمل ا( تال رم ار عقر
 والا ةرقدلال دم الك مولا مو اع الاولي ار مارا
 ع تجاوايئاثو اولا حالا ل رلاراماوإذا و فسم الو
 دصبال ناإ والا روسو لاول 0
 وابباة از سير اهردصؤكب يزل وصول سول
 اذار نال موت مناك تقولا غايوجو داوتاهر افا عزه درر
 ياو بالرب اب عيت تررعتسلا ل اروعلان وام هرس ار خر
 سابك ن و(ددصلم(الادجرفؤلا ثيوسمل اخو ر زعل ماقال
 لضغا لح اوضواء الإ مالس اح ادا الا ضوفصلا يرعب
 ارق وسا صح سو لاعمال ناك ذاالا عما أ
 ا ًااروسل اهبل ريل زغرذع ناك اليو مؤ اعرذغ
 رقاب هوت نمو اغلا سسس هاري فانا

 2مل رعت الضولا ومس يرويتلا يللا | ٠
 هز بت ف اهيل انك رراص ل ضن ل هرب بالا
 مر ود عار و ارا اال اءاهراش كوب جير
 امون خشر اوريو ور تلد ولصق عصا هناا
 ااه د ع ابربسسال لفن نكن م ارت دوت

 مسير نول نااالادحار لسنا ماالاو زوم ضل عين



 ولا و الان ار اداره دالو دامو جاو ريصجلانزعرلاءارش ١
 070 ا
 0و الوسم دلخكو نكس سل اوحائالخوا غسل اذ كر الجي ارق طءارتغالاض عنا فوصل ارض و اتب ج ترراذدس بيانا تير بوتلاو الكراضإل روسو ب الار عع مناف وك نمو ع اكاذا لن يعل ارمار يك عطق القسم و لوك

 ارا ١) هررص راكع ايد شعر عسر رذ اهعرر هرج ذا
 اذإ هرحاو هيسد ننكألا رضفال فرحا هرحاو هديك

 ايلا يلع راصلا, ل ضفال ف مالم ليوا سار
 السلا جسرفالو نو سلا وجسر عنرالو هز حاد
 2 الارإواةا(/أم سلا شل اا نيرعتلا ل بكالو
 أ اهي سالاوسخ اها ولص ل اك نابل عولرلاضفال 3

 ودبس اوف ايه نواره عوطملا ب عزاب فالى ةروسلا



 ألا بلى زضارعو يسال اب برطلي يضل
 نصت نا عزي ةازاوطيال ناك اوتو يزف كا 1

 اذ غانا «رصقرلد مر اننللصتب ةكافلاثك ؛اررف
 صض'ارل ال )ر 22 .نئلاادص اند صلو اال ءركأ

 0 او اهكريالو الاف اوم اليوغشو ارااذ ا (طزس و حو

 الامور ب و ارو ما ةدازل اعرب دلما وع جرا جاال

 نقلل عام تب كرو رنلا بكر شفن وريال ورا
 لورا تن عمل ضد نك جالالام وركب كال

 ةولصو اررقالاهرييو هولصلم الار اعرلت نو وخشب نمل موو
 ملاكا لوس ريل قر الار رولا مليا الا هو لصر عزرا

 42 ةلاروجس) قابل مل نزلو جر اءالا ارب
 غلو زب الاب ا لتس مزال رز
 بآك را هر امو 10 رولا جوف

 او معل نيالا يلا ع 2اس انفو اديتلا “2
 7 ص 90 عي ايبو ن ( موطن ركل نمل /

 4202 ذا توم طال انفع يضيق وعني
 تراول لم واووب تقود دوو ا تلر اولاد تارا
 0 صرف موطن رفا اول مضوا/ الكدر وا

 ل رون الات هت هي ثزاعا اق اي قعْوَتو ْ

 ماد تناوو عرلا يرعاك اه او اضن ارضنا )ا
 4 عضو ارطلتحا ضرك اس زال هوك ىزن مي اهروم م ا

 نبكورشلا وريص ونور هل ىتللرلا الراجع قرن ألا ا مر بع

 ل ولا زذملا نيج /ذاالا رع ًاطعارف نكسزانلا

7 3 

0 



 يقولو نيحتسن اف سري كمل اراوكر

 0 او رزكسخاو ةولإلا 0
 وا وكرسي 1و تايولاك م ور ةولزلا ل حال

 ناك اذقولو سال روز نارا زا
 72 /ر يلو ال «عدوارعلا كو نال اهي افال ثا ةركرل أيل

 مدبر فراعملاعولا نااذاا را
 اضن عاد 4هءادارريال ع ورلا 011 لعرل ل اانا ارب ظ

 هالك زول ايخبحاصو ازيرا ذاالا اهنرتنل
 لاوا 1 اراد موا جواد ال الا لون ه و

 6 71 ا تناك ادا 0

 1و 0 4 7 7 ع

 لإ جكارتش موسكو اياضاوو اهيل ةرقزولو ضل
 0 و لكما اضن ال ارجل ةذيصلا
 70 تاللو لطم طورت ايضا (يذ ناسف

 سفر نازغنا وفلان انوع ىلا رش ماو



 كالا مم او هش ال ذاجه دو رج ماسلا حرك كولو
 طول اج ثيكير كمر ف ةولرلا وناس يدخر دع ذاع ا

 اقربالاموصرزن م يملا بآرك الخالا و عوج عب |
 ظ هيف لال ساو »لا مويلاموصر نزل اور رزولا
 : <و موصل عجوز عنم |ميوزدل رمل رون اعولتت ارنا

 تراه ١ | لسمابال ناوطحا] اهورزع ذب نفاذ حاضر اطإع .. | انو ياس نونو عتررد 'بإحب بحو موصزعال اج
 موتو تقول لحد 2 ماررم عاج ءَرِع وس نارعلإ و ا يبل لوقو عال
 رك ذا ةالضا وحصل صا ارز فارما اب 00 1 يب

 رساذاورلا الا افالاو هر قلل لختو وارسو ا /ىرؤتي
 ظ 17 ]لاو موصأ/رسانلاوطعبل ءاوطرن او هر هكا لكبر او
 ورابخاودار اروع ارش فر مالو افتر عؤ اناا
 بدع )لا ايحاووا اعوطتى وفا ذا الاه هع ارون وصفا
 ل سفمزناكو ا .دوصن اك اموصؤئفاواذاالا ف ضفالاو
 7 الى وم ان اء ازا وطن لولا ما رتركو الا ورعلا
 روصرجالا موصلال ارث اسم) اكوا جورلا امال اقيم الا
 لص ناك زا الالام الدوضلا رعت ذاب نسم از زال
 ا زرنلا وياك ييكسلاو عي ج ا هجف اكو بجاوبرسبلو
 ةولصيز ولو هرحاو ارم مالسك/ حرر نولد حارلال

 برم ا كو معإل دمع نأ عي ند وبل اول ونحو ننس
 ب 0 ازيا وروما دعوي مصل ا هر ارعرزنول و



 رمال ء اضوبب وز اوخا مرحاوو 001 ظ 9 ويد عوترلا سما ف يعاب برجر نذل ذولا ذل

 ارض ةذاسا ضم اور
 اصاب اي اصوأ ور لو اضل ز علف ببن او
 كير و نع درصؤمملؤ ىلا يو نونج لاي ذا لانك
 ل اقز اووطرمو ب لص اوما تسر نناعنو طع الاسد
 لاعب نيل ام اصف لهب, ارحاورمس اذ !ماالا
 ثؤ / زواعلا لبق نا اَس ار عطر ضر وا موي اول[

 2 كنه نكا بحور و عاب يعاب ةرافكاسجوُ
 0 ارو نرد زال
 را وفدا ءور اا وضم
 لا جو عصالارلاط دب ذاق اذ غ 0

 /1 لا عنا دب رت ان ض
 أم دهيم زار الواو ازيا رش سرك م
 نوب نال م هو كيرف ارام عماد اصلا رتخ
 لاو نالوا رب ردن الا يارب زوم ايالرعاو م)

 رلإ اينر وع عالة رصلا ضف نت
 ا 1 0

 رلاولا اطل ضؤلا 01
 ظ 10 وز 10 : انعم الان ا
 رز وعلا ايوب ئر رد للا فلار اا رو وسال دنا 10 السم لخدازا
 ْ مل اعرق ماك اف ةرلإا اوت قو خاكا ذا عر زتالد ا
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 0 ,داللزخااذافز اجلال اء طيلخا ذا تبل كويك جوزلا
 ||| بأ يفيد فاو عونا اق تيب نيو جيرو مب اورام
 ظ ظ كب :نياعلا عرسحلالا ادمن ناهحايز زوال رماح والخ
 ١ ظ ظ يي اال 9 الو يمول والا يسوع ءارل بوصل
 | طا ١و 1 خلفا ّمدلا تسأل /ز مال نسل زير نيرو

 5352 يمر نا مراولو وآل صخملا نلاورال نعود لي
 ىضولل  /ففنل ون فو ضعي [كئل و لون ناالا
 27/رو اعتب نزع فد ار اذا الانسي ارطالاذع
 ركالال امزع نو اول الار وم ىللو رجب راحو قوص تيم اشر او
 ): ورع عر هيالإب 1 ازد الا مولر عت لس مق ااا

 لكما و دروس ىو ومو ا رأى م” تع اوك ىلا
 عوز عورج مااا الا صننل ليسو ضم اوع دام اقالا
 ايا ذا الايدعرومأملا مو وفن دارا غا ١١١ الاون ايما
 عاصم و عاريالاو ةقفرلا عيوب اررلا طلسم اهل شعل موي الزر
 واللا ضع ود لاو ب عجر شغب زنون قارن بود اك اه
 رار ضف سما, جوازا وسم اذ روم ىئل الد
 م16 الاليم ععرلا 2و قو ب وع اروع
 ول فا 1 و رصو عريسا, اط
 سب اهدالو نمو ئنال ايوارق د تيم ا ولرم ناكا ذا الا
 زادرارقاوعا ورهس ا ذاالا ووك اءزيلا مود اما ثر اولأ

 ماكاو عضو م» كو هرج عااد
 عما تيل اصو ا مالا ع راصحالا مااا اممونا
 عوجرلا وز ايربحررل ابر صولا جول رجم صولا و اشراولا



 رول :انوالار داماس جالا فالك ر لاو وكل اذ
 1 هبي هدب ةرف تيساه نصاو لال قاذإال
 ظ رعبا ذا وع اها دزض و ال ورنلان ع اا
 نا تلاد همؤناذ "نه ون
 أ | تفرع مال وك تيما زاكو تيملإ] اما ااا
 ننلزو يرو بازل رمل يروم مأ نا نيل ارك
 / ارجو رمل عسب هر 2110 ١ هاري ل احأ
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 النصح مرض ضولا لسع 0

4 0 7 

0 0 20 
 ريتا بو ايسكو 0
 الكبدة نام (ذاانؤالك
 الازعلا لاز (اطم اي الو لل ناومحإ نحال اونا
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 ةسموب + لكاس صار إلا 2200 واني الو  لولصلا عام]



 افصل ارسم تلا و ربح ارو. اًوُسرج
 اعلا ىف ع الا ياو ايمو ال مو لوليشو لي وو الشإ

 غظ/0م
26 
14 

 ماا | ىرملا

 ارب لسا واما
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 ل اه يسب الى لو الف نيط ار افيوتو ا ا األا ف اقوا
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 عار رص( ناو ةاما رهط ثياب اصلا او نافلصو
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 وهلا ار رضوا مجاغ فاول ءالولا قرن ابسدعرذع
 كارلا
 ميلاد احالذ || قيالوةر اعلا جس رطاننا طريقا بى لعو
 ل اكررلاو ثرع سك ركن ارزوكر زاونل ل رللعرق لوقف ال
 ىروشو غال وقول ا زعنو ا يس تاز اوحزصاعو غال
 اولا زيعلل اونيو ريت اخر ارض راوضلالااىرعلا
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 ١ | عاب ومو ارعدال وزر نونا ورمالاق مو
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 كادوا وقعوا لصد رد اج عناذا تأ الع
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 َق انغالا يف اهودووتر مع دح طب سؤالا بج ب الو عساف
 ل ميلا روكرم اطر شبلابل و دراروالا ول و ررئيصولا و رسريناو
 ابر ئصلف ونور هر اجالارع ن آلا امل ورارقالاو تيصولا
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 اننارئحبر اوالادجن حي لع ساقوم وجو تسول هرم
 هنتعالا ةرذنلا عريب كتلطم زعبل لبد هذارج كو كرصأ

 5 ءارب طرشل م "ل نللا هزم صارم في احرص هظقئاللالزممل |
 تيس ء الضار ولو نك ار مدعار وو دنلادج رسم الا
 الإ ٠ انك اع نايات وا ماما يذل ايزو ىلإ سلا

 الع دلل رن اكلي لعزل نلبس وول ها لوبو قدح للعب
 بون لا نعرريعؤنعال ولو وحبس ككاو تتلاو عندا 00

 يضتتمل طور اراعاو طارئ ارفاق عضل تلا ١
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 01 وسل ل يوحو و ا اهيا ند اهحا تيد منا
 اذ نرجوا »انامل ان( وص للو نع يل لا
 دل كر لا»رال فرضا فقواظزفر اساوع
 رطل مرد نفاد مانقول اللا ةرابا
 درمال ار مس ال ادملاذامد از ارطسو مسي ر اجالا يل كو
 الو ل طابةرايزلا افرشماوو ازيرا رجا انس ذا صقلا

 رازالا عورزلاو فص عرزل ان نرسل« رمال
 | ال نوصلاس مرسوما ناري ا يوعد زل د يلو
 زن ب | ىف الإ ءافا طع الا رب ةززرلاو اثم موسم يوما
 يضف | 100 >زلا عرقا ةرعوتعلا

 ةرخزلا ءايرمنصوانزو 7
 "مر طش ذ١ اراد كسر ار زر لا ايكالام ور اجاوضنا]
 ْ 1 'لا عيب ىفدلعال 7077 اساسا
 ل! اق( زكر عاوز رجلا ذب الرا رثسالا هاش ين لا
 نوب ذولي اطياف روتي كسالي
 شا هما ز: رسال باطن سل وكي ال ا
 راع يطوالومسل الورك الاسر 1 لادل 7

 روك السا ار ىتعن 0 0 اروع خطو
 0 0 صلح اذا سو اود زوايا ورا

 رت هنو 00 اورو
 جسرا لسا رار "ناو اوصال ل
 مش ةإ عيابلازويملا عئرن اوسلو داولررلا
 ملكي ذاع رمل متلو راما عاب هاو



 صنعا ار ساو سس اذاو هلال
 ظ (زا تاو دتخاو مو 27 و عراعإلار ساو

 ظ 15 0
 1 را

0 06 1 

 رج ار ىو الل ء اس ىلالا جس ىف
 لسوق 0

 د 1
 در جالادجةراجإلا ااه 0 الع سن ابو

 . ل اصؤالإ 00 0 ظ
 / عرم 15 عرباقلااب
 (جذاو تو يل و 0

 ها قرد ارلا قنا «رسفلاررملا ف مل امنا
 ب الويلان( تر اد

 رضع وع قدنعالاو ب علم نك نمل اا« نع
 نسأل يلا ازعل وداع لوضم ذب جوزلارريسم ظ
 4و جرس رعت دو نلضعلا حاج وتيم 1م

 0 رز ىلا لعلم 2

 ناو ون 1 لل تك مك رص ا
 10 ىلاورعراركلو فسوب ]قون قولاو مشيا
 زلال قاطو لة بسس ران ضرالو ةر يالا هب

 جسما رضع الارارالاورزنلاو نيجلاو
 |ذا ىدال علا رص و علا ركل نس
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 اتينا ول رولا تف اف ناارق ىلا نو 39 عابتارسمل ارخاو ضل يتافعلا مرعب لتس
 رينو ايما نطل وعيال عيبا ار الخ امر

 كل نفر ونور اجود (هناد (زاولعم لاعاد للك
 0 7 ا ديب اير سيصل لو عال نمو 2

 قلرطلا مولد رحو يعلو رو
 ع عريس طا ودار 31 10 ا دا
 0 بوكو مرا دى والا عطنام عربعاذا الا
 2و ينلاو خو سس يار لسلة خا 7 علا اهناو ترزو اء هل زول اجرب سلا ولو إي ولح
 ري ذل ارت نوب اطال نيس نب رتل قلوس لولو ايسر سولار وكو اهبط انو بنل الع وقر لجو ضخ
 رندا يب لجو لف زي هاذ الاربع يبو تب تلا
 5 : ناو مروا ساسي ا |مشاف الج
 707 رونو [لاوعالا و هدرجا ناحل يؤكل و9

 | قف نتولاوري لا بؤو نشا زيت عمم ار مآ
 . | مرمر نياظ بج تقلا )1 نإ 0

 000 70 /سرزوكو اين
 لور راو عي سجاريصرلا الاعور لتس يوازن
 ملا وو ليك د رتعلات حو در ل ىرتسا زم او نمت
 اذ” الفرشات يول عيابلالجاذا الا هاراذار اطلاق

 كله ا ضوتوخرإ و طفلا عيب دابا لاو و عارزاالا أر 1
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 1 0 موضوع راو ويدمر اوصولا

 رانيا تلت فلا واكو
 فدزلا و[ فول لماما 0 97

 0 10 ريكو 0 2 'لصمالو راو

 اذار
1000 0 - 
 هأجاوو طولا الان يعلا / الب روب ةراجالا ع حال اوصوم ا

 لعزل لاراب ندد نع ,ءايولا
 ريض الار ع امم. راولا هالو راجع جسما توع

 لال عيابلالع د منصلا قون رزكيال اوال ضف
 ةعل هرج موتا دجاواولا روسو نار وصايلو
 صاع ا | تحاول لا يسد سس الارز عورالو
 وياج را قرصا علا و ثرااولا

 ل اصولو رمحررو تاط]اع اهم شع اصلع غسل َئ

 رمل ل به مجوز درر عأ ا يد هرازتلل ا

 ُ 00 ا او
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 عم جوتو فاقو ال اب في ظولا طبم سعالا

 51 16 نعال قرأ يلارمو ١

 يم عجل لكلا اصاذ نعل رشكلاو وغشلا |. ٠
 1 تاور «الطبوو بحبا
 قانا )ا مسفلار معلا عال نريد ل ا

 ااا تاتو

 00 0 قرسلو طف واللف ىح
 نا 4 دارو ذا ارس ورشا

2000 
 9 جانت اضورعوا وون ) ارد يلا عشرو ؛ تاعراو

 را عطعا زكي يلازم اربع ناكناوارمز أنا
 الا احل عيا وجو اهل تايب مق او
 رس يع اولو هالوع ريت ريع تاور زاب كرالام
 ما وكاس وباعاول رع ىرتشا هالوين

200011 
 كر الدهس, قاع رمزا الار

 ركزو ابر فرلا انك ايوورملا هبالمالا رم ملا :
 لما يكب او اول از نجا و ررضوا ملي انعتا ذا الا

 طلاو اوقس ليدل نوازل تالا يجر قالا
 و هو وردم عيب ع تملا عاب ؟وىإل اهرراكووعنال
 7 // مهبل طل بي علال مع( 7 هرلو ما ل 91م 4

 ايدو صم ردلا موس عطوتسملا جزيلا تاه /)
 م لا 5 مى لطم ن وزيت رل ونل خو لو ميلا



 هد تسرب م قيس انه زمنا افا كرسا عصر مدعو
 هالا| سراج ذبل ادلرلععجرديع حاولو رعي ب
 رضا ذى رطب ىلا رس لد روع الك زاد أ
 الامعاء ذأ ووعاو ياللا قوز اليس
 اتوا ثارلا اور خف هيلو يرطب قرح خانم ا
 )ناس ترمز طب نمسا ابا سرب نإ
 مق اهلضاراو - رالاردد اب وهلاك ل جالا اص او لسخ
 ياو ملازكط عوار هالارعب يا سل الاب حر
 طرياو اجا جك مرج نشا اذان ل اَعال يمس لم
 هس الث عارف ل هي لمآ الكولا ! رص
 يراسل ضم ل هتا عزف كلهه وا دال

 طربا سلا زبك لاهم فالك وكل قالادعب ىارفالا
 /مازذدابباري وك سك ذل الازي لاف الخ الازمان
 ذر اناءوو وسي ل ءالؤ' ب والام اواوللاءاربلا ذاك
 رخو هدبعو ىل اوك ا لابو انيلا اعز لور سومر

 ل اوحأ ورز اهكل بسك اهإلا حانضيا كن نعل سو
 نالئرعر يلا لالا ما ذاآل ار سكلا ةدارل جوبر ضآلا ار
 لود ريل سار افزشكي يرش انضم رون نلف رخو
 عيال طنللا سعرا نلمصالا نم علان ازال ل
 توف[ ويم /ناضاملمىلا عع نوت كلا
 ياخ زلال يللا عاطل يصالاق نغم[ صم أ يلاطم
 جساطيطف رع روع زعلت ير فلث لحرب نيرلا كولو
 ل2 الاز كارز كغ !كرارلا عجن الوريإكلا راو زيزخ ا



 200 1 الا
 يار ولا مابا اك ص اخرسنغت ةاار "مد دودج ع رضللا

 لولا راف وضم ارق يبطل ادب دهس ]نوف عرعرلا
 207 نضال تافراو ومجلس اذ اطار

 زك واب عصاظوعت هر ردو ماجر
 اهيادعةاراج زر مط ل اروؤلا نا اذاى و الاعٌرْءالا

 زنا ولايقرط يتسم زو ا سر سس
 7 لايت عياب نجف اعدروع ب 25 ظ
 ليدارلاتوخسا ل42 م

 و و اوعداب قوسلا ل( انين نازاول ءاسلاؤس

 يعزون ل قازاار روزلار عاجز وكلي !م غفر(

 ةييالدايتالمو اررمد اجرظولازكو ساعته لاو | و بالا

 حاولا ع رسل اووذ انادي يبد الالاف اضاف عزل
 وز جالا وريد رلاكعخرل الاون حرر تع لوي كلا
 و عرومازعتو تحس 5و نسما نيعلاو انيدالت لبد
 واش كر ويلا عناصر واتس
 دلو دالي ترض كصتسلا مال .رمرالّرملاو رالا
 را را مير 0 /

 فووق مرا 0

 يالا ازا ايمو نمل جرروللا
 نرزلا اروع انو اس اى ارك, ع

 لعكس تام 0



 رج ار وزعلا مل_نرلا تورنت ور لق نزل انك اهو لالملا
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 2 كلو و ماعلا اظ ءالصا الشاصي يؤ هاري غاب
 املا ال كلادار اج وب |صالادار ا نوصنا عاج ننال

 زظالح بوطم ادع قابلا طرق فضي خكيرضم امو
 اال انا
 لاكو ارنب ظنا :ارسهنرلرتم ن يول الوريصو ألا
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 اركز غن داق كولر وذام لاو! الولع
 هالو 020 الئو اهرلأ و دايس و صل 'ب آن

 ناز يم ملا ةانضعلا ول سيكو ذلاضقول وتاكل اف
 ثنو اكل وفملاو ار ارالاو ا نبل ربو حمال نقضالرط هلا
 اسكان الجال يلع م ار اواطتويرملاضحاولو اخ
 ىرس بلا عوس فو للاخ انعم ا هل صف عت
 امن ال الس قو اريك. وعر تطل خاروف نزاع
 ثور الر ايسعاالارب عينا اهيل الإ ع ال مالع

 راب دال دس فاشل ضم را تنوع
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 4 ا عرع عسا و

 كنوز از هس نيرولا عفن زك نال عض ال
 .لسهىوكن ناضل فال نو ناسرب
 00 الاز'س والان لج باخر وعدا

 ١ © ةداوا 5 وي 04
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 لق هرجاف عى وعد سال رسانلا اكول ارغب ف
 قونصلا, و غلاي ذك اهملاو والا ءالك ذولا ءلصالا|
 باياىوعرلارشفو كالا ىدعتال يعرب ءاضتلاو
 ميسا يف يويضعلا عماجو ين ىلإ يب مولحض قولا 2
 ينل رتشملا بحر قت اوفف داما كو فتم لنيل
 ةوترداس وولف مرام يم دع د دع صقر اك فعلوا
 تاز شب اضمن راو بر يعير حهتساولو رن
 ناو ىسالخ تيما دولار اسوع, نضال رونا
 لوح الاس يد ورسح الناب زعلاورررلا عرس و مزال 6و

 دج نوب مملا وليس وح لاوع رح يدصالا رح
 2 ودوم اماوع ووو يعلا ارلو

 ررلع عبار واو علغ اوت اوع اسد لع هلع شوكت ناكل
 ردسؤن: تك رية اذا ةرياكرعو خيل
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 وبال 9! ب6 لاخوم اتوب عاقل نال ريو وعل هل
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 ازا راكدع ضف راضعلا عاصالا ور زغوب ةّيلطئ ليم
 0نلا 6 عاضتوبو ترحل ءقسلاب(نورلا لو
 دل اسعاد نايلي اضف نوعالو عر ملا تسقزم

 ذا ول ةدفاجو مانام
 اذا (الوئبلو ارشد زول لرب ماكل ادع وك قفالا
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 بأ ز وووي الو نسر اوديهن اذ او قبال و ناظر ضم ولاا :

 لا ذالا ويحل ومجرب د اسال نفق ذاك رمي
 نرلاببسموع كي اصايل نيتلا م نلرلا يلع مر ارق
 تو جوارفح د بطاذارعإا ك4! ناث ال اريحا
 ا
 « الخ ايانلاكاذ07 الاد ضااقل الا
 نو ننس 6 انيلاوناركك د احوب ا وفول ل انلاو
 تريبل لعقود سؤ كا مودال راو الل ناب هس

 9 ارعو زن الا عد يعولارنعلاو هروك مور
 بع وهإرلاط اسس ذااناو تسال اطاقلا يي لو
 يول اند اذا نو د انمق و ل" ةراج ا ضافل او عودا او
 ا: عيابلا ولا ارفف ثرضوعلا طلسم اف ىنلتخاو ا نميلا كلج

 يل موديالم ىداوانتل هر ش بالارز يور عيعتلا لا
 ' ريف يدا ذاالا سالو واوع وسال رداع لع لا فرلإو
 مولا دانس ركن الن ضعلا طلاوعن مبدا جانلا بل ميدل ا

 ل يس فروا يلون تس حرام عاد ناب
 قالا ب اخل 6 وكمل اب اضل اى ودل عع هلنلا هزم,
 تاولاو صولا ونمت نلم و نحن | ذر يف اللوم
 الباز اك ياو تيلي تميل او تب اذا ةداهسلا نا
 املك ينزضررف قار هس يب ربع اذ لا يقلا
 شيل هزم ىارعلا ف اكطخىاعنلا جست ابر ف وصلا
 ادهنضئك مدعو الط دع ازا يشرع الا وبسم يلا
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 زب اربد! اهنزو نسل مو حس ذا ار يبس اا هن )مدعل
 النسب رهين ذا اري اىراضملل يَ م لاب بلا

 ايفا ءالؤب ذا اوريهض يسرك مامالا نم هتف نسل و قالطإا ع اربزس اذا منذر بر مد هدنم
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 : | يال الل اورو امس الذ مار امالاوع ال الورع
 اولا اداب الماما اركو /اهالا شلل ال ماانان موما
 يأ مالا ىسعو ةارلا قاله وعد الر بست لامع
 ثيلاالار ورحت الاوزوفلا] الب الاعراض البد
 نمر يلا اكسل 2 ىوكر الب اوت اوزلنخاو رملاو
 هب صم ارورعو م الاسري و نابب و لويد ميزا
 هر اعد نوريريولا نع رس الور ايزقلاو دالمالاو علو
 حايل ال يعل لالا حلو قاعاوملخاو امل (نالخ
 خباب مرحاو وطب اح مال ىالغل الى وكرلا ورب تسي
 هد ملا مايتم لوبن راق ورفو ادكىوع دعم ن وم ين
 الك اسباغ نان ازرلا ةر اسالات وك ضاعن كنب
 لالا بسلا و ومس نون االا مالا ور قالا أ الود الور ا سبا قش الوهرجو سبا ساض
 هللومارسالا زان يلح زب الو العالا لا
 يوي فلاو ضو ارجو ضنا بالو دالاس او
 ريس ا يال نيلرع لا يش سرب كلم ا طش الذ
 ]كرب كال طلح بو هاا محور انس ىزلاوب ىصانلاو»
 تكزاداراوراتااذ الار حاولا كلر بغاال مرارا 2
 ليجد لأ ءزارلا 1 بكد اف طاق اغلا
 ارم نرلا راع لاء السكا جكس حب اق ىكدم ا ووحد
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 رع يبدل كر هضاو عن هلا ناك لعقار
 دانا فن ن يداعب ضجر اا ضن ال
 ل ادرو اطضنن ادعن انا نفاشص نكن او صن شرل مع
 از وقاوطوانذاس الات تام لاما
 لال ءارالا 00 ”ايلهتسل: وكل يلم اكمل ارب نونو نب اري 1 ناز ىدر بس لاوس ن اكالعر م

 امتع نيرلا خب اجاب و علقو مال اولا
 ريا صرلاو طاش نيدلاهن عري ع ازكل اف و رسما
 وك اىوتطالط ا 00
 ماب اجاجم أى ئالا ا دعرع با هرب تصون ذك اوج
 ءارم الا رطب ايت تفعالا ربا زوج ءارالان اكاذا اري

 طي ورزلاهرذا حتوم دج اموىب ا حوحو درا
 تال وعر اوويعلا ماس ىلا عيبا صج رد اهلا نع

 الاول ضرس ذرعا اضع
 تلا ؟نمعورال ل لههتس عز طار عر وكيف سور
 2لتر سل لنا علا حنا الاهتمام از ربو
 مارا ماع عت م نر نك ونار لش
 ناندرالاباو نكن ااربرلانيعرر علل صبحي يزلا او
 7م ا اوربا ذارومسلا :(ى الا ئارخاتتيقارق با
 الان وخو الش اروجال بس حو ]معنا او ل حال
 لع ةماعلا لا وحاوا هر يع اتم اذ الاجر

 اان وصلا ونيف انوا وفن

 ف

 أ

 ١ عاد ارو : 1
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 رظلا طوس .عول
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 ”الاح شا زركل 0

 هدا وقتال 0 ا
1 | 41 

 ن نا لا ]ظن كو مولع ف نلل نيكول و اضنعلا

 « تك

 رلا ملا غم اولا نبال ؤول نايل مي امو رعارتلاو كيل
 رض نول يلا رصف اكو م اخ المو ذي وو

 را ىززالنكل ىرطلاجدزواو 6 نارا تعلو جس
 مالوابنخت دوز ابنا ريس هرب ىردلا ا شل اءاوا طل
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 0 اعوس الريل 34 1 ا وع: ا ا 1
 م ارتنل ىدلاواكق وفالك كيل 0
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 اه ام ماو رراسلو

 هتحاو

 لإ او نعاععى ولان ايوا هريس مارح الحر اولتسق ل
 ا نعو انعوع مزمن ن الاوت» اهم بعت المح
 1 37 ادجاولخءرَس فيلا 6 صولا
 تل نانا ورن الن عيل اهدع تؤ انني ل انحا
 : و اكو كن ١ | وره ادولف سم اناعداو كنا
 رب امارات ار لع لاضمت اواو تعا وع و
 رس | كرو اظر طور!( ف هو اروإ#دلعارلو درا ا

0 
 مرمي زوق اكعألا واب اوريكم يامر ءانل
 يا اورخا اف ضو م ريال اضافلا
 [تالعاوربب راي اس ايا و ىوشلا لاعياد ملم الا
 تارزااوريد1 ١١ كت ابوجؤلاؤراصل راو حا
 ٠ ؟الوتاز اب اهاطياح طش الا زكورعارع الالام
 زو بس الرزالب اطايسل الار اهحالا فاض الو طوتسر
 "وذل يحتقر وعلم تب تاتا نتا بم
 دش ياريت اذا( و لس زاكآَو معلَوَس 000

 لق لا زا: لس الايعوستر مالى الخ
 تاهصازرعاب وو ظيلاناسلا كر عت كلل زن الارطسم
 | نوبي رع زخارعب اسم سعال كمل اذا عوق
 اباصالا راينا ائالا خيا مف اقوالالي لايام
 نارلا ع نياعا ن وحافلا تسوتللسلا رون اكو نلل
 د7 قاع 1 توعناووقر سلو إ ارو يالا
 شرب لال وقوع را الا يدل ابل ان ركال نبالاىر كرو



 جام لمد ال متم ملون سالك ةردك م
 اريودعو حور وردطو نقولا نا ابو لبا وسم هروكرن
 004 تدزو بل نان | لب علو [مرتوم الا وو
 37 ال لترتور طلال اليالاو بشلل نر حاضم ومال

 8 2 « عج الفطور حن ماو صا هد (ملا فكرا 1و |

 4 ةدايرسلا ضل نر وع عرافايا بحالك رم
 10 ا تدزؤاف طنب مال هزي ةزي ووعد اف بح
 ١ ” نب ١ 0 لو اىوعنرع تأ اهني ع ياسر اضتر ملا
 لا” 41 سب العاري سنو تل كعب
 أ 0 () | ورحل دع اوتضنو نو (موسسالو يسرا رد( ا
 نا لا اولا نادبتلاو رب ظو م الاى تعجل قالطو

 00 لس عم انو سسب اس نعرف تملادذو تاو
 ١ اسس (/ا6 ض قولا صا زوقول اكوعينالا

0 2 

 را ا الك اظل وال [ينجالاوو اوكيئيخ الز عؤرموملا

 ماطور نتاع وقول نعل
 170 ا اكل قر كاَح
 2 زالا,ررلهوترملاو فيم ازكي يال ويضم نيو ةوك
 لركوايلمل والا زو مي ' عر اسوم مال ضياع
 الا ىلضا او رين نواح ور لزوم نرلاالا
 (االلنعضئالواوعو]عنيويعلا زب ةداهسلاوعرلاب سا
 2 2 وريماذال والا يسال
 200 عار صوار اا ويه نا (ونر جنا



 14 ”بلصالاب اكو وصال الولف لاو ظ
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 يد / 0 0 انس عويطودحا نان مما سل ردو
 0 مَ 7 0

 9 وضاع دعوت ىل والاو ءاعناوإو ىبو ,ىلا
 ]لكو انتا يصالاو شر عل درعا ا
 ا رس بلا ا 7 اربع عاطل نلعب اير الاو لاب

 1ق رسما ورصالا ول از ملا 0
 اساعد : ايلصالا كدر اينو ارك ىلع
 ”اليطم م 0 اص

 1 مل|الا طر اك

 ا 20 ل 12

 3 7 كا وماذا مثل سرتاول
 نارى لامالا ضرك و( قر كن را
 و يفعل كن الاانا و

 اضانصم امس سلو :!تّيفارووزهمسلكلل ذكر وال
 4 الزل لطب عت اولا (ناقرعو ملت نق
 ] وصولا لقسم الت ذارجد نيتشه ياللي رسوب كال لولا نا ناقلايدا عنيه صار للرب
 لبر اضيق ل ب فلاب اسابيب نسما زارج دعو اهلطم

 را لدسلالو دللا وحش نإ اباوع آلا ةاضسلا



 هب دهم همكم موسم ل 2 - اصنطا ةيمويعع مم سس ل ملرفسسسلا

 ةوركراؤ الث 002 مو احم الفال مو مىرلا مذاب

 اهوا شدرل ام ايرث سر الا ماوع لسع قرع مارك

 ا عارم رمل اب اج افرك هنررل الو قحط طر تريل ملاذ
 مو ابايت نوت اسئل ازوحاف نقولاوو سس ةروكاملا
 كم اصلا مر عر ل عض او ابا مرح اوازو روكا
 عمر اب تجاور نع لس لمئرلاتسابلط دولا
 مع اطمال حز عورب ودول عرار (رف نكس مودم ا[ ل
 1" مان وعرلا دايس صولا لإ )سئاو هو الو لورلا
 همس عك طوكر للا وصو مرر ين اررسلا لا يل هئرملا ا

 7 ؛ جال رجالا نلخا اذان لاحالاهطر قا

 مططرعوو ررارلا ى وعدو



 0 لس ىرح والا نا" نيم تلاز تامل ان

 إلا وعد ف الم فما ابناق لع ثرالؤع ور اذا 01 عتيسا
 اول ما ةردمسل دال ديا دم زل 2 1 - ب : " /

 هالو م رز 5 أ اضرلاوع ب / قو 7 1 قزولاو



 و من ركتملا 2 لال خشم فيصل كل
 ا يبا ةدعاطسول ذا زل حا
 يؤاادؤ ةعيعؤ ادار دااذا [لاوصلا
 ُْئ - عدمت ةراجال وزي ارناف ن دلو يك ىد اسف
 ملا و رخل لاو ا وا نيعلا
 ٍتيسينالا خو رسما هناا و: ا
 عوضني عدول ادع رم ئابخ وعدو ضاهر
 مق الاونيالر اال رزلو وسما اذكو لى طاقلام اه
 ىو ةمراوو صول اولا أريلاو نسال صولا و لإ يف عنك

 0 يروسحاو جرد
 م الخال تنم تلح نو طجؤكو وللا :اول كولا و
 ابار تاحاودطا واير

 عن اكر ذا نيالا لعوب ى لوكالة نان انك ع يروركل
 يلم اى 000

 غابوا ذابت
 ريلاو روك اسلام رين مداخل اهااذإلز اولا عومب
 نالاتنك 23 نا يذهب ت قد
 24 نول بلاى عدها وامر نوم
 ريل وذ | 6و نررو تع اور كلعىرلو زا مرا اهئربعو
 0 عارم وك رلو
 ا يك قرلو 2م اخ هولن ملا م 2
 بسعر يلاو زو حراك 70 نار
 1 أ عرار ولى والآن اركاو عتيل ف الاريلا 9)



 رلو ر 0 أكول ١

 رز يرو هس ر اخو اسر يلا ناكول نانا جر العم 00 ا 01 ماو أملا - ا
 ةرازب اس مر اكلم رك زا علب ور ىلا 2و م رسم :

0 1 
 ةزإكض لا ؤالاوعو علا رسول نالوا
 ١ 5 م و الإ

 ال/ طم ايس ابررعر ل الع ثراو نيراور اذ"
 اورييسار | | ١ 200 اوما صصص اعلا نإلك ناباورنم

 لا
 النا حز اوريش اذ |(وواعرلا تا جالا

 ءواهزحاذ

 نإاوا موا هزخا ناك باي اوره 0 عع 1

 ريال ىالةالوالو او رمالذ ارث الان « ا
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 يللا اعدل دا اكمال الاد نيالا ١

 )ا
 ب

بكو انمي ع
 وا ماضون 

 مم هه 5 ىلا

 ةماعلا
 0 ا ا

0 
 ول الوعى رسلا ناالاىوظرلا رسم 'ؤ

0 
فلا مق ىلا ”(ىعاالرا

لا نل
 

 باللوق لرّيلا 03١
6 7 اا

 | /نكاسرع ىف كو 

 فا ليال لق لوقلا ى وطلع اكن مولا
 كو زل ا 1

 ليون /تاللوق , »ط د 1

 شوفوا امل اًمضوؤم مع فنلا تن كولو يعي زيصا 41 يصاب ١

ا راولا اخير اكان ضن الاون ولو بال * ||
 وف

 11 0 ا
 3 + وما اجا اج أ و تت | 8 00

 نيف زالجراعز نرذا لمس الاون : فرص ١١
 //و

 تلقا 0
1 0 

 الا لا ورك الار ارو قبرص و ا

 0 هنن 0
 0 اس |

 نيل تنا/ذا جدع جى ذك جس 0 ظ

 هدابنب حو دلار جدع جور كو لاعاد رجلا

 , اولا



 ريل اإاو ظذ210101آزآآ1
 ارق ع الكي رمل نشا هرطلد ايفر انخرعل اع عور

 "الاون الووويهسو ولثثو الازك قومي عي ال زنورل
 الروت وسناب عج اللوقؤالاعلا عل رف
 0 و وح الز جرف زصل ار لاوس ح
 70 يالالادجا وذبح"
 قرص هلولا عاب مول دانو هزم الوزف لفعل
 لو )اربع ابى رشا نا هرو او ىلار ا عفتولع جر ؛ مددالو

 لام الا زك 0 اضل وعز
 0 قا اح يزعم ادار اهلك دل مالا
 زمول اكل وجال ا
 0 0 ا 00

  دضي نيعيإ اش سول رصعام
 ل ىئالا اعتمر حطو (ل خم عنتما !اولول
20000 

 طورت لس نمار ع كو ذا زوو هس اءالاو

 بين مئرم اللد ّصوضحأب زيكو ناك ١) (يفو هرجئذ ايف
 سر يلو ق اعلا ول اوعرجارصالاع ذو )يكرم
 :الكزبو اضخو الع قالطو نع عيلان الفيس اود لا

 5 دوو نار عرسك علال اي كنز هر 5

 ع اضاذكق وسو عبارع بد شوب يو وكر اع اذ



 كل ١

 ا

 1 ولان اح 9 سن ابولطإا 1
 الون لطول ل اراد تللانم ا

 واليك اغاوئاص مع ازيك لول ابغا ) ١
 الزم آلام اعّرلاكو تن اكولو توم نريزسول ا زكيال و

 نيد ريجي ولالا ضو يقرا نذ ا اال هولا نو
 أ ع !لونرم اء 0 ايعو رع اكو نار
 رض 6 ض قوت الوز اعألا "9 دع وازارللا

 نالالكر وع جرد فرلاز نيلارفو درت امل مولا احلا
 ركن اكععرال داييلارمز لو "واو ص ولا ول 1١
 0 ا الا ب ال انكي إ](ي 2

 اذا نق" ني! اول بألا الك رج مل نبال بالازكو عاإ ١)
 اهل اررم ريكا اذكزوج والا نون الاد لع
 سلال نيينزسمو الاع نة كرت نيل خا
 هولا 0 رض زايانان 0 ع

 ل اكوا لوس ذل سلو ولان لإ! اولا
2 01 
 04 اال كوع تعتال لو لات اهقارل اذ كمل
 تير ادت عشا لو ل

 / 0 هز اورو ١ الس لل( 1

 ؟ىالك_دالباع ا اهل لبكي
 ذبول 00 7 1و / هميم مغ لات نورا
 سال انزع وك امس اهوضولو ل
 / 1 54 الارط كو اي در اينو عيد كوم ا
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 طق ننال (وسلولا يامل ذا سس دلل لعق ننال ا يكولا
 رونو عود ادم (ذاءارل ا سولالالادص لو قهرا
 قو (نصاصا طخ امإ كركر ولا اضن سكول ارا غن از
 ايما اعومرلايواناكرصتو لما( ةركرلا اطغابزلولا سم نان غلاء تنل / ابن رام ا ءاكأ ذاب رف شلال
 بوح طق نا ءاكرسس خس ليال: ال
 نارك الخام دن 2 اوووي ذعر

 املا عي يي يكوتلا وجم ارق جول مد غر(
 وك ارجو الق عخنلا نلمس رض نال اولا
 نيك زيود تكا الأزل عمال اموالك
 نيالا ارك اطر يروم اا هخا طروتاو ااا
 روتؤضل عايربك و ل دراغ صعب كأي انتل
 رو اوس مو نين لربك انوفا ابنك يووقو ماهل

 2 ازبرمو) ايصاع جالا ذاالانغ دارا تلات نال
211111111 



 امور لوما يريكولاالتخاو عيار وضع أ ٠
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 رخو 1 َ

 35 م 1

 سوو ايس اكليكول او ضرلامدعاط نسال لوجو لوت ينال
 يول نال وق لوميا سكر زو زذفلا حرس ولا ب 1

 1 الزنا عيرلا رول هركت لابد (هيضيصو رم دف لاب
 2 1 يا ا

 وصل

 ننام لمعلا رزال نوح ويجلب اخ
 لبيب هس وتفلاو صن ليكونلا باذن فلا عزو نشكو

 ولادات قاولاو 0
 الل لولو ؤملاةررصوزضي نا ذاتزل تع
 توب ىاككاقو عيبا و وتلا والا الاد مكرم ا تان

35 
0 : 



 ! علو لا والا مساع مرسم از ملاكم اطبق اذ ارا
00 
 قالط لكلا رو ضحوا نال كرك زن ورح
 مولا هزم اع يبلاك ب (لاو حلو رابع قم اذال اصل
 اكزئاتب | ويصولا, نيلمكول ع ررحا العال نيم ىلإ [رضوتملا لا
 رام الاوإ] اسما يبل ط ورسملو ربع دوما ريكو نبي ّنلاو
 ليو ارسمألا واف نذ اولا طن إذ املس الا جازم الاو
 كول ولان قولام ناو كن الك وود درزن الن ف الل ا
 كلو لول اىرتسلا | ارسم لال اكوا م غل بقاريكو
 عروب اذا يسمو زازا اليكو ذوب عيال سكلا
 ايفو لاو نزولا عوول اعاد ارذبت الجي اذ تال احن ةنيوالبكو نزعل دز ايفرف نالقولا وشرب

 سس لأ يرو تل ادا يب/موععتصت ا
 أ راالاؤالا هراؤارطصّوم اس (ذالوم اء اقالاب ًاركاضلا

 ضنا زج ال اراب ززلعم حروف امه انضلا ءالاءيضلاونرحإ
 ا ااا عورص هدرا ةالزر ل اف قولا داو
 الامامال ال نبا حاجا لولا و رنا لقرب جضناو
 1 "ات انا ري اصرلاو «ولاو جرا الااضلع
 4ك اال ين خمرا رز ريمملاة زميل تتسم لذ
 عرايا سجل عي اور رت ارا اذ( ليسو الزاب

 اسوا ذا بهلاء اكسر اما عض ربع راسا زال يارتلدحاوعل ليل دحر او ار جسألا رضا عربون اكدر اوف رجيعسوؤدديعت موز معانا هرازادع |



 غو لللللالال1ر1/101اااااصكا
 ٠ 9 ممم

 70 ذا عد ابن قالوا )الاناء ارم : طخ

 فر اذيثلاودلضنل ماجاب الذ انتوا مدعوون
 2 لالا ملا فار مم قرانا د الالا طاب

 لل الا ا( ذاك ن اكول لس يطل الذ( االراخاراوالا ولا
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 ن | ريل اطوظرم رطو
7 

 ا ا



 ٠ [شوطاوالا عال عل زمر يبل
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 اجروقفوبو باذلإ رم يعل نامرلا
 قوافل(: 8 اف تّيفايو يا 2
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 مد غاب طين قو و عا ]وبو ومتحا ن لطيرل
 افعل ال ناكو 0 ولاول اق و
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 هدا 3 : يرون هما

 0 0 ع 2 ا عدم ظ
0 

 مك كرو ا 1 3 الورم
 رو ا از وب زف اعل 3 !باطو نطاب

7 0 00 



 هداماذ ام لك علل م يسلا ب ىزغلم جر لال و ومد
 ا 0 ا

 اشو مسنين وغسل يسمي ف للا اعص اهلايعب
 ايو تل طرقو ىنمارناخلال/ هن ل اىمو نشا طود اضوو
 اب تارة لذ ززاو م فش امتساز هرهلاوونلا ةرج
 نر ملاربع ماوسالا حدين زاغلاو ف سالا زا

 نعنع عزل رار اصخا نسم اهمننان عسا
 حارس هايمارسنا ا ةراوطلا نات فيلا
 سوم خخ دس اين عرقوب ب السمو موع ا مدرب اما
 لاجل ذا نويت كر ارم ثمززولا ناك طا ماما
 ماعم دزاب ثناعأ ذا هراضل |[ ف لس ايزتاو ميمو زنا
 تبر ءلففاهنهدحاوولد عر بش اال الاوز زن

 كال لك ء اما هر اوك وك ا تنس ندد الاولرلا

 رشساو يني الع ضوع داب يشر اهرطشن او مولا
 ءابزعم روحو مطولا زيكو بط داي اووف ةرلع
 الورك ىادرلص ا عزضزوت ا
 بكل نكت ارفيعسلا وعل رك اوف او اعر كول

 اتكاوم ع نا 7 اتعلم
 ا تر سنحان اولا ءازي وص عير صم يا

 اور وسبع رم نت و هروسل ضو وصور ا!

 اي ةروسلا عجب اوقاذاؤ ىلا ضمد مك يسال وار
 "دا رع انين نليو صادخإلا ةروس ارت لل ضنا
 ”فاةولصو [رضفا نالت ايارلان اكا) عبلا مال



 .١ [تقالووسو رس رعرتن فسح سودان
 لبرسد اوصاف ذأ فب هلا وضم فدي ونل ال

 يتلق عت اوكا ماقاذاميرالا ست تح | 0 ظ انجن ةولصو ا شف الاف ركعتان ب
 تيفو عفادلو ترا تعال ضو ظ

 هان نيون نت لد لؤصمؤا دكا انيك رحم وفا دج ولسمو او ؤلازمو ظ
 ا رما رف لص تاك ار يضرب صل يام ن2
 1 لطل اطرام اال ةاماواماإ نودو اذا
 ظ 05 ضل( نلوعم تلا اهتم ترجي ر حج يا تاق )ا

 | جلو هرج ءا/ط» ياتيك ض اضحك
 1 عا يرجو ةولصلا عراف ل اة صولا كد

 || | معينطقس ركز تحول با ةداا بانك ةولصلاو
 | | | ةرلزال لوجو بساولا جراذا بولا لوك
 يزاول الو نيردا ع خراب اضل يا ايلا يب اولاد

 ظ 07 نر اناا م ا دوا ىو تال اسأل .1١ ا غالل و ليوا لاضاو دعت بل
 « مابا اء هزخار ين زعر ىيرابزعتنل كريد نزف
0 
 لدا لركن رسبالو ل نن ىئؤض نخلي
 الفتي و راض عج نعزي العماءالا نع خ
 | 2نلالو,زع اللطف احر با م نعلا ب اككاباضمالمالو
 : ' 1 لر وتو الو مر ايم ىلا رروورحو دار رع

 ظ 1



 »وب سس |

 شعوب ائاهالومعوز اذ ملا
 م

 املا مو بريال عاج اربع
 مو ك1 الخ: لذ مملطم يار تيماو



 [لاك رح, ا يذاكر احالاتيمعر ناز اسف حم و قلل
 اذ ل عقيب عوز قلال ودرع تل مقل ح اهنا هاما
 لمار الل عرّا تكس زار ازد دج لارع تللترصت
 ب مول عراف رع لعو الاسد واسم رخا تضر ا
 جوز وزو اب تحوز ق اهيشغنبسر اخاف تونغ ان را ؤيصلا
 اتم و حازب نيلب اهبرط جوز نا ذا صا اح وضراف
 ازيلحاووزضر ىف عاض) ادا تراص نال موزع
 هالوئراصو قانعاالق عربوأ يول ب انكر وجاف
 ب غميعلو عاما اب هربع عمان ا, خد يف جو سفر اكل
 اصور ول اهولعر اصعب ب زف اول ل انين 2 لك زتسأو
 ونال رلو هنت نيلولع يجو زى ارجل
 «عورنال موب بالا رلولاف مذاب سبا ما نذال احوال
 مص عر ِص لاري 7 مر اطورع ارو هرركق حن عروا
 "مر رعو و زوم نع لع يكوي اع اوي بست
 ولورمت م[ الضد و تنافرعلر تدص نال لاقاذ رض
 زا ولعل ابرلا ىوف امنع مدنا خلرل اف قتتع نمنع لنص
 لات اههنمل اذ! مف تجويع وتلعب
 ناب ناراوال العر اد ايل بارك هاسم
 / ايبا ءال نك الو مك نخلي قلاح تناك ياارب
 عسب راءاولاق /لحر ا نيالا رجتن الى زلا
 0 انردخزا
 لان اوعخ ين سلاف ؟تحوط اف يل اط تن افا ام

 يزاد اوك اطال بازفءاحاف توف / لاس نام

11 
 يف



 "ا ١

 م رع | تنيكافاروم الاسم نإ )تيرم الخف سبكتاو عزت
 ,هرظ لو او واط تن 2 نشل خم (امزل (ياق
 م ومواد( برجال[. نب م ليي زار ترم خا او لاط تن افابوع
 كر تم داء اوس ذل اج مورا
 0 ؛ م ايف اوه لو ةوساششلل ءارد قضي ل حر ئطولا
 مال النا الزر سيلا | ذي هنع او نيس ةرحاو زك
 "مدع ول زمرح وسان زكا عرين نسل مار ملك

 راا لت ما 950ل] / رو ار ) 0

 6 اير رم الك 0 1
 يما الي ع الوزراء قريع 0 رك

 تا ع 00 لحاف
 7 /فاعباطو اسم لت ننال ذر
 ْ مرنم داود فو
 2 ضف نلاكب نعال مساس اك نإ و
 اخ ملول مو رصف نل راما لل فول سقف اوت
 ١ نصح ابنا اْؤس اهمها

 6 من0 لن 1
 هوت الي مالس اك 0
 ولو لوا ار مالسالارا دؤ 'طرعل

 زل طوفان ناو تالا 7 هوت تف 24
 رت ذا ورزوك ءال مقاول ضم!!! قولا مق )اه اعرزخو|ذاو

 تي



 نارتو اب كنا هو نفر يال اجزيلو
 نارك وو حسو رول اهلي اف تارت 0

 ' ع اهرم هرمعاذاو زوج ال أاعو هروعازا عيب

 جرا عئلدازا ناطر زم روجر اجلا
 تواناحر لوف ه7 موز يالا ةرعل ذا ان دا الح

 مب 0 اهلا نإ .
 1110111 اما عشك روم اذاسّتسأ و
 عضل تخاوا سوو الس او البا ةوطوختنالا) مسن
 نا كلاعرمالاوسزوجنالزخئئانيئذي ضل طمو ا
 1 از انالىراضنلاو رومب نربي سم 3
 1 2 الكر رالعا را رك 0

 ازامال إل اب ى يارا هكا انكر العاورزعالي سو

 بآن نط ىذا هوبي لنا جس عج ىذا[
 و رمعلا عرب مل وماعل 2-0 1 5
 ا نم 2 هلك "مما نوصملاو
150 7 0 
 000 ادائه انعم عقول
 ني او قلعراو ايلا فني نصف اولا
 وذ ض يما يكر اك ضاتد لفن

 ا 0 امراه( [ كلل او افزع
 ديس كر اضنلا رومي الا ل ؤب برخادع
 7 /د بند وس 1
 كلر ور ثا وو ادع هوانا يم وهي ا



 +:ةست.دليعيعييس د مم

 وس

 ناجل اكوااهساقط تلا عر لوادر رتدو حلاك ذا خأ ١
 رص اين صردهبس و بسب هيد اههس مين الن راسم ل تمتال
 تانزاوإننا ارمي اطل انبال تاو اضيف تب

 انك ايناضلا قا هس اءذان يان ايان
 /ارتالاوانزياراوالا رص هبا معرسالر اوى ر ارقالا

 ا ا ممول ب م
 باز ملاوي 0/2 ران نزلا
 ا دصلا رك اوز اين دوو الار اظلاو نكي م

 نيتي لزباضن درو حاصمل وي طين قدرا
/ 

| 

 لا (اسر ام يا ”ر اضم ب اك تسلا
 ا تالا انى ساو انهرمو يسم اذا ف هرثكم
 يانا كولم مالا ناكاذ اقم عيضرل الو زبآل بو با

 ءاواايذ وطاف تباول ا ارد عابس بوجود ا
 اهراجالا ب 11111
 ايف حان نوري وتوم ارا ::اب ةراجال اتش وسم ا
 رات لالا وريال ععو وب الا ىاردق ىو الا ثمل اعبي
 هلا ردلهموترم ا صف وددول اعد | زجر يبا رهن دولا
 , | تاوعو هيلا ةرورملاء[تراولاوا اذان لابس
 جرو | تيان ماهل ءازلا ةرضولو هراو اعل نيو
 0ك 7 اضم او ةراجالاو الو مآ د صن و امزولا يبو عرم ا جرو

 تكفل علال وتس ا: ىلا ب اكن كر او تب ىلا
 ينط اه رز تع نيت واوبلاّ لف غسل اطاذا
 .| جر عار اروى رناغلاورقوا اهي الازنخاي ام صلر اص
 تلتازاطعترادبل يزن عروب ١ نيرئااضؤبت ىارلا



 يال اهنا نارتو تاك عيا
 ناقل عاب مكي ا ت 00

 راررتو تاي اطونء اموللف ادا الالاز

 ارانل اطول هر وأ ب ايا

 لاررعرضأعرشلو عسيمزلوم هاراذاب
 0 2 ب
 ةرلاب ها البص غي 7 نعم

 ,لضرعتاب ني عبور كلا راما زارنا هزع
 ليا نشا وسرسلاو هضم انك بصاذلاعووم
 0 1 اكسب لسا

 4 ارح غو( كج ذ 2 ءديتلا برر
 0م 17 1

 قدالاداو زعم اهتسام جنو يشلالوم دانا

 اك ضنا وخ اوت طمونضولا ركل اعتسالا عانى

1 0 
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 ا
 ا
1 

 إ
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 د ناو بعسل عطخ اور و ءايسصو نا
 ادع تموت كنا عشرا اعطال

 يا سلو تو فانا بيتل 0 ادع طعم

 مئه وا«نئاؤلاب ابك لانس هف اها
 ا ايما ركع يراسل تع اوسلو
 رات اغد كنك رغصو ار امو

 ا مالو 220 20 0 صورو
 هلا رخو تاور ى ع فرك جوزتزعبلاو
 11 لام م داو حزب ذل تيل
 مول | جياع” ءااحو زوم يالا بالا ةرقو هاي سبا مام
 ضااتاماذاف يبالزجلاو ءالرعب لا خا يزف نيس
 (ةكىا شاء انور وصل حامد نملارتا امال

 الورع اراه سيلا 1 ه ناو وكب
 اا لاقل 0 ٠

2723 2 

 0و ع
 0 ها 0
 عا اديف دس رفا 2 «رلضتكرم

 ليك حا عوفوببو ءرالظل ه اسسسألا نرسم

 4 2-20 ءرومالاتؤ قزكو و
 باو اولا (لصاوووصتم ا
 ما هوب ف لضو عاصم ا
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 تججح

 يب بس يي يرسم ايس يجي

- 0 

 3 0 ا“# همت

 5-5 صإ”د0ووك9ل 1-0 ]|1112 ااا ااا 8م

 | ل مسالا ايس جب جوج سبي ميسو 1 ا و حج ل

 تاره سسك ع صحمدم ةهحح وفن

 اوووي نيس هزخ ام لعأ

 الاطر اناء راب راخاو بكأس ان
 0مل نا كاس نك وسن دعاودن(دل نسا
 0 رببزخو عرلإ| رصين يلو مار
 ئايصإءنماعاس رس العن 0 كلكالو
 ىَبنا دلال 1 تبا تا مالت اذ
0 1 35 70 200 3-0 
 هى ئاو اعبر ارصاذا ةولصلا / | والا لوصف

 0 الوردي لزا لاسر '
 و لا موصل انامل عبو اضن ونصلا
 اا ماصر نايعب اسال هس
 لول ملاك وذ سةر ا ذالك اوبر متن
 1 نلاسضمر وصي نلمولو ثان اضضرربس ل
 | الاب ضر ةرللاو فل تاز يرتن
 ا 26 بتم (ررب قرص إ سيك ف رشع بوحولا
 1 كالا ارزنخاو (وببم لا ليم يملا ديال تنل بني

 1 طار ا اناث
 ايلا ضلك هولرن عزعج)ارأو ع

 درو لصلاح 17 1
 معد املاح: / 1 رع نوكأ ثم وذا او هريرعرلو كر

 نام نودرر اكدوا نردا اضن تخون ارل أ اهنر
 لراس طيشبف د د أطتطن م يول وتب نيإرلا
 0 ل مدقث امو ايو تاره ن اهبانوافنو كوه
 ” (نروزمو دنع والا لسولاال اها وسالم “بعلو

١ 5 



 مو

 ' هالموضوع تن متن ايديل اء الوعل نا |
 000 كلأأو كن رلأاو أبطل ناك
 ءانالث اللوم انزون د كابم/و نرلإ 02 3 ارسل /

 اول هرافي رصفلا ريالا و ايكو
 4 وضورع عرفا دارا 7 از جاما دج كل رزلو

 رع موس ارينا ولصوا
 رجب لخلق افالاد ارا را 1007

 اناس ا رض قرم نمماوا

 يجز يوزيغس و تنادرأماا
 نينو رين لماع حن ات اناا
 اً ضير ال ييييطتسووبالو جوز سان الع ءال رع ماءالا ع
 3 ام انوع يف لادا نال 1
 0 00 تالاف اك داولو لأ
 وس اعيش ارا ار لخاوو وزمن
 هركتن الن اهناو جور مسمع نس اس الاس وو
 كايذاناف ن ذالا تاثان هن العا ذب ركل بمن
 الرع ش/دل ب كلا 0

 لير بع م 1 ورلادإ رو
 ع وامن وان 0 ا
 7 "الز جاالاو ارنا اورارا الكروم ا
 ردم ام اه مك اجت ابخوز تاز اف يخيالن ادع زكر مج
 يااا دارا ناني الوايلي لس
11011 
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 ملبورن ماسر عايل والا و مئايال ندحاذ ناو
 ووري مادارارارالاو ثلاخ ان اغيل وكول
 ميل وتل منع ساحر نارك بابلو ا ف اخ
 ناره زجازاق لصور رايلمحتلا مار اسِخور
 | ييجيرعلا غرب لحر ف اصان قزح /ةدارمل اكان
 لن لف اخو اهرن اى افرك الو ريع ت عواول و م ءارتش الا
 (مويلالص و زل عابجو زن ان اندح راج عش صارع

 : 0 ا ا تت ا 00



 / فلح بصنع لاوع ةرلاء اشير اولاطت نا (/ل وعزا ْ

 يلا اهتو زنا او الك اقول بنك لبد مذرو نجا (ملخو
 : هل نإ نرد عادم طير كراش ترعاذ فوز
 ناوكقلاط تنال وجبال ان شكل ان تناف موبي
 تما ليج افابق الطول ىوتنشلالك يم اسما و 7

 «لاهشوم محلا لوب بلاى نار الثار اك اب
 نا لعرلع مربع فض لأ م بيرن الل اما

 لمالك افول لبو ماو هفضل لح عزي رم
  ةليجاف نالقر اخر يال طي ؤو يما د مرهم زك

20100 
 هرعار خبر ثمن ا وحن ابد ف صنلا باي غصنلاع طي

 ناسك ندحو كولخا مو دخن ياس ا قام تن اداء ينمو ياويل نما
 اتاني ضوس ةاراوب ببر يشل كل ات

 ا حا لسا 7 الون ئثتل نيس ا اليل ثابيإ خول وعلل اخزك
 يتب هاا عتب لوف التو لكَ وف كيحوز يرجو

 زابإلاف ع ياتلأه ريبر تس مولا ضم نش نون زم لام
 وا بطني اا داوم ولو اير اعرق ككل جوز لع

0 
 لوبا دهب عابس عزو راج تلهب الاى نامصوزف
 اجور نال او لايروعي اجو زيا لحا صراخ (ويطنم
 رداد هر عا (ماطن نا لو الا اهجورش قل كيو
 اني اواو انوع اهف هتوف اهررتسي ةء اعز عانس ا

 ماوس



 .وريا ورمل اهولو سم تصنيف راجل كولو
 7 1 نا فن ان
 هبا ]تان عديناغراهتلا الوب وو ل اح
 ارك غرا 2 "ونمت امنلين حرز وعيوب(
 روس ع بر تبت ذوو وج
 ' ران عيا تينت فوك اتا )تم اذاو لوني اديس
 عا ماكر خان اكمإبو انكر ل فلكر البكا عد راحوا
 زمان م انهي
 70 هداف از يب الذ بزل عيل مراعي
 زمول رعي همي وا نوود زن موشيو | وو ايوزنم |
 يو اظنيفور اير رتب 1 ضب
 زيخاناوهرسعؤيصلاب اليسير شب مسالا واو اع
 وا وح 0 اياؤلع عب دالا هز( وصيد
 1 1 التل ََ اركي رلك بلو ير اطزخإ الاالا[
 تي و 6ريصصخ كيلو رز رب نم امك صو
 رك اضررعبلالوس نا اذل ام ىط اكايالزكاش الل رب
 ابرق نشب الا, زنو اهلج ارلكتلز نوازل تعبص غلا

 "اتا نايا يسرادتخ اهب ٠

 0 ل اع ازيك مس
 ا مومن ار سحاف اهيرن رز انسب .
 1 ل

 /زدولا يارس مالك ت ول لوول سلا و ةطلارس ا
 00 يسب از 1
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 َق 0 هرج 0 0 ال 2 /
 تربل لن نموشز اء وسال وموت علا نع
 ا طم تمل كال يعدل زل ف
 رتعارلا نافزقاو جي وطنا طشلا ىوملارازف ارم
 دارإا) اة معي جرلا مر عر لا وب نا ديما كلام
 و يملا (بب ال ايرب/ت رلوول اعين عت الو ير احاطن ١
 راكرلت مال ركالوراوا» الو الاف تلو ل اهب
 مدع اخو روض روت قولا »اراء رصلا »كولا رم
 راو ايرلوتس ادوتسل/ نأ, لجر ثق وامأ وون ءرولا 06|
 ونوم دو اجي اننا ييازقو هراعئقورارا هدب
 م نناعلا منن ن اعز ان يوت ىلا ايو نيله اا
 رص, ارض اكل طلا اورو زنرذ عجم 20 لوجو ا

 6 ناضوول ا ا ب
 8 رة 0-0

 0 است 0

 0 ماا

 رك قف
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 نت راضولور النا وار او 'نعوسملا ن اكدوس ماجر دع
 ئ زا ؤلاويعلل طر اًالارع مح وري نزولا
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 ارد دع رمطسل نوم اجور تون 2000
 رااعما وكمان ائوزلاوال نابت الووزاج
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 هوي مروه

 شلإزا ع وطلال باورلاةداعا نا ؤلاو نضج مول
 دوا ايواء ار عتس(يلعتوب و ةزاحالا عطافلاجوولو |
 رخالاب عنو او / لوول اتلرولو نت لكمغ لا [ةر

 ءاجالا بيب انكر سل دكر كالو هريكع تدم از [قزلاو
 روحك قولا ابى ا يك واو رزجال ع ومات كل ا ارادو اسما
 لا طراعمربا حولا خال هر جالا طسدس لان !قؤلاو
 مل نزلو يك ت مده اول الكر كم ا زب خت كالي ال
 تيئززيالال 6 اى الك رؤكْز يننم ا توتال طيبا
 ”رعطنينبزاهولو ل ئس اخ سعرا لم ا رس غلاك:
 ذوي عر اجتسلا و داهعوتصلان اولا سي اوف ازلرف
 سابا رتاج م عا واطو#
 و اس وش او ( ورك رج ازاى او هت ضف اولو
 يكرس بف سحر
 ممل بدرعا والا سسبارب انا واو عي الرصم ا

 ظ ايكو ز ال كقول قو انو ان
 رجح

 راك الا ل اهماب



 ىلا طيراسل ايان زوجان ا ربا ارجع

 ةيابتال ا دالاوعولعنو اسعام ب نلا ازرمشل ابر جال هذ

 اللا نا قرؤل وز اجابئتهع سم | مر 0
 الد تف لع ئساو نراك ملعر اكماو زباب
 نكتار يملا زالوا رفا السما

 01 اضعلا مي هانت م كلا تلط'رل والو ءاف رع

 الة اذانا قولا تول( نيلسون نول
 (لهس بلان لكل /ذ١( لك دالإر عج ادالا كما
 ايا ااا جيبو هرلا هاكالا بل[
 عرترلاو عئالرع خيب ادن لاو زر د رص سب لاك د

 اريحا رلى ف دالية جال رزشلا
 نا 0

0 1 1 

 سم ءاشبول لج ركن هداعلانم جراما نا قولو نم
 مام رف ءح فلل« تو و

 ”ةفزلاو نايعلا دعنا يكل لاف ركل جارخزع
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 رقي ا 20 ا
 ان لاوس طا دجو دوز طلو حلل ل انزع
 با هر عار ضر لال ن نرالادزعنيال راص
 (ناسألا رع ارذ ببذل علو انسي تض ورع

 تتبع متما 0

 را تزن منيت زازا ناقزلاو واهني ناكل خ
 تالاف اضيرغ ابرطع تمول نادل الوله ل انف هزم

 قاف ل خم طلخا اكلات الخد أر 2

 ل ايش زوج لوقوع ا راوعطو اخ عر ارك با
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 زكا ور يضالاو م كرارسلاناقزلاور سال ىلا
 ٌمؤلاو هركر اذ الؤصلا] اى يعلا رصو ضال
 نع الك وفر نئلو هولصلا كح وكس ةرابجة ورانا
 امازلو رج نمت وجو نوم مجالا ولاة ّرصو يطصالا

 را الدار ئار وعر درصتصو دانيل .
 قوس اكارسول 0و: ت طقس فا وتفوح ول
 ولو تبر ذ و تفااذاف علل حز اس وكلع يروحو نا

 وات محاكر جم ادع (وحو نازل اوشا

 /زاتكوبهربشل اورزنل/وم اوم بوجول وول اسرتها

 01و ىو اديكببيالاوف ل عاف تا ضد اسأل تس
 757 امال عاضيا لتس عسلو "لان انك بجو
 رار اكن ابا نعبل يف هدم ا يلخر ل آهن نجف وضع
 يح ربوع وكلا يسم دج امل اىارو نردئلا راض

 و رم
 تز* مسام 000 ويش 2 27

 ا تي ا
 رضا لالا هوم ب للان سيلا عيفالف نا عال لس

 لولا حا اوبس وع ربسل نع قو ةروطلاؤلاو فن
 لاو الوتس اع اورباجويسم اهر يؤول اردو طع اولو
 يزل ارا ةرادك رة زاجنولاو هزورطا

 لااا عنو عل اديريعلارب طلال نك
 بولا فالى لني علا بون لال طرب لائوزلاو



 و نبل نقولا لص اضاللعن لري
 عطملا مالا اماف ص ىلا ساو سس زرصيعررلاو
 77 ايالمرج وابو بالإؤ سم اف

 اك تاو سكود اع ت تر ارنلوا عطعلانهتاورتز اف
 21 بكت او 07 لولو رلاف ضلع طال(

 بوف الاسلام اى انتل نا قؤلاول
 نين نكران لا الس ( مرا انت

 را اءاضا راسخ ريكو تان
 عطا ق نع ناو زا صامل سول ولو مرنم

 مرا بضواحي وم تا
 |ناقؤلاو يقف البكي ارزق ذلا
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 ظ نر ؤالل امر جاتا قدمك نيطعر نوط |...

 ْ انيس عيا نمل امدح نسما لاوالا لهب ناطالااا
 ظ "فنيات يعل انيس ةرخاور نشاء اذ

 أوز عسار زطول وفستان ارز الا ضيا
 لم افلكردا ةراالازغ نمت وملا بال 00

 ا اهق اد يو ياقلب يالم نوط
 1 0 انصر امن اع
 | | عنا طقساللا نايت رعت ط قست ورع نمش

 ظ ظ ا را فلكر او مال 1 ْ

 انكم ال رجا اكمل اذا يآ ظ
 وا مري اثار ركزوا خس ماو ماشاف



 والان اقلام والاؤ البز ويال اب ماسه
 مالاس جيجل يرفال يللا اياد مرفلا

 ولولا يصولاف ما /هنلاوس نزع لاو ةر لا لزم ظ
 و وهل زول اطعلان !يزلاو هي اجو اهاوقرصنل
 لاق "اعل ضمك رضملاو نوضح وساثلاو
 و ةزباطما عمل اقول او حوبال نحر شن
 يق تيصم مالا معطل عسل ف زعرلا جل
 زا قولا حللااث الا هوي ع شا والا
 فال صعلا ريل ءاعا لوم تاعانن عكس
 كلا تمول تزاو نب الو وقسم ررثاخالصوا
 اجلا لاو ؤلاد يهمل ع تنل تن اكول
 3 لهل نب ٠ والان ود 0 الاوباشر
 ها مال راو اا وتاب
 0 الإ وفضلا سو - روسو غب كش
 ند 2 ا 0 م لبي قوفوما
 ٍِى ١ك 1

 ان و ل انوا لسا
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 دلو رد اهليعت نيطو ءارارىردرلاسكا نم ولاط
 0 ارم ايلاف لصنع نر اهنا اذو توتضا ظ

 مول مادعاريخ ويارا سدو و دج ل + مايعا

 ا 6
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 0 هال اسكإ سلع بمر و عوار
 وب باعافال ما الاي تل اروصتس )اجو بولا

 ا ف والا كم
 و الالاو تحايل ةراصتلاتن 7 اجرا اق
 تك امو امن رسل ماو ضؤلا هولصلاءلوضرلا ]ع
 /0(/لعز اراض فون هبوب ا يخت طخ[ اهدنا هن
 طرز طسرط كالا رس رريلا عفرو ضربا

 1 اظخوكوبر اضالما نالفؤت قرد رانا
 رطل ووسام لضابط ملا لاكن لآدم هاطخ مويال
 ملسم دوب ارا ركل رينا فرب 0
 ولا هفرباهتم اى ترتر نعم اهرب تتاء تيم حول
 8 : لف مر (لئار يي ذي اوف لنكن يرسم هيو سوي

 فرو تيلسلع اميز نأطددإلاب نال نايم
 لوا اك هضم ودمج وكن سلا رولا ملبس لاول
 م ةنعابكإا لولاتا الوم لذ اربط تح وزي
 "ناجل 3 م هذال الإ وفدا لوز بح ىف

 فر اهف مع فس ”تبجوألا بحال 2 :

 سلا تا رح الكيس 7 ١ 1
 هدا اد انضر صو زبا داون بسس !ىرذ 0

 تا علو نيس ربل يو |تكرقل 93 الا

 0 ا 'ًلاردغ لتعم 'رب كوم نو
 مهل | نر 04 جر اجرااصتلا لس الا لباب اجألب اى

 يفتش الغ 3: ةراجالاو لسا فرو
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 طق ار ائلخ عا ناو ارجوا يلو از مرالا م اقالعأ

 ز ئالوز نلا ال لاو اكو زج الما

 | رمز معو راحو اي دوا نزوكل لاخلا
 ار غسل هن القد مجوا عيبا علي عجبا نا
 يجو اهم امرأ امد/ي اي اضروسعلاورمو نانسي
 تهل حاجز اول يا, ناس اهوا

 ناز قركو هرجنواليتوا تقذحا لكم تفرح

 ْ حس موي ال ونون سبا دلع نا ني وصال ارغوجت 2-0
 00-2 نالو ايالو مهن 0

 نئرورعلا اسوم اياك ايلا املا ا ظ
 ديور تلد بلوم اوفو ع وو
 راما خوة تغض الامءالاز 6 ندرك '
 ةرال تر شافازامبتل لل والا ما رمان

 امل اود تاه تف يطل و طموتيلا
 ا اسر للا َصِلْوسوَح ةزؤحا سلاف اميل دمر لف

 ل ااا كلعم
 ملا ذيومو زل امل ةأ/ تلا 22 اقرولا رعب
 7 17 الاسى دراج سيوتضو لعلا
 قصاو دم ال كاو ع را ا ا
 ناجح اوكا اوهرا اكرم أو درج علال
 1/1 راقت الكل 0/0 اعل اع

00 
 زيي و ريك يو زن فص راوب هايس لك 9
 لئلا عفة مورا مابي تاب » ولا
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 م 10 02 ادهم ال امس ريق و 3 ١
 ير افالم نفل بدي جد 5 ش

 0 او ارحراالو
 : 1 /انلاب هدا نوت زائل فلغ يجر الو
 نإ شرما لو خاب خليتني الاسرع و رانا
 ضو ا هاه | عجاف وللا د انظم دق كات اسف ناو را ذر

 اناو تجوز اهوزوالا تور دام افراق تاسع 0 ٠ جير كولا ةرعرتخنم ننس عالج اضروتضملا ١ كو ا

 0 ةداهخيطضت عاليا ! عطل توزر اال نر
 رن 200 الاورام ترجو ن اف قولا 5 ات دنا ابدا 0 الروخ اق عان وعيت احرص انهم االا] 6

 أيل ةراجم اللول كو هذ نسما هن لاعّزسس وادربو ظ ١
 (الإ وو للطص 0 ارزاز اق ظ 1 جزر اه الشي انذا بنك اولاك يسن ب دحاابي لإ نفر ب رطل نيك اهلل لمت ليك عز لود هزم تعا

 ظ تار اب عب اوبال ا باصالا جر لك جلا ظ ظ |
 لست نغم تلح اقو دهني طتس ارينا ١ هاف هدا تضم نت زسيو نات || 1 اج م 2 ١
 0 ا اطل ا 1 | نير و نيني تركن بحوا نيكس يجر لاك قم |

 ظ ظ ظ '
 ١ نأ ظ )ا



 از ذيول نالت نزف (ن لا |رزؤف خر نخا با (رجاص عجوزرق» ف إمالاو علا ايدو دولا يلد ىف عع وبا ناك
 00 امى فاف نيم اغبى قع مابال امس يور زك صو ةرعلا نلوم اطر لع ضيا انسان ابل

 رز ان حس ماع هما مدع او اه ضا لكلا
7 0 2 910 
 تشل نع وعلا ايوا هما دلوع الي يالا
 12 يوما ينط اويسك لنا ماع اب اجا م
 اميصواذأاماالا ل اكو عنخ فامر حاس لف رعلا
 راو اوف لذاك ورا اباوجؤ دز ارتساف ب عيا اح
 ]سا مهالارإ اضردم اوعى ورلا نقد نذ ينل
 10 نيمو: نمر الام زنا ةرغيل 6 تنا
 ظ 0 كفل 0

 00 27 والاوبل ئرحاولا تحاب] ىر/ل اقر
 راغعبرالا تاب انثى ربا ذ او هرلدخو ىلا عاتق اذار نرسارجو م هبواو ىدرإإ ف وس
 قافونف جو الزجو ا زيازلاد نعم اىز اجئزولا ن اكاذا
 اقرتيتلن اوك يميل ذل وابا موالاو ترسل
 كيس رشم ما لع اكاذال وخامس انو ررلا
 0ث ؤربم ونوفر نر قش حو م مر ال وع ن اما ذ ا ورزنا
 جاك ون و ءاملا مهالا حا مورا (رلاداعف راه زنف



 لقا ارساوب ارو الاوس 70 5 عام ف

 يو رب يب ضهر لان اوبل تن 8
 ل نيس 00 تلو طي ا م مخاد تل

 5 تلاياو يلم 1و اتاك ف تمي اهتم نناوع ٠ دامامرلا قيمت

 عجاج وع ما هتقو زؤر ع رحرلاو رعب ءانتبرلاو انياب مود جذل
 ظ

 ا 1/2/1 ولالا
 ف
 ش امثن ربالو اهعرع تتوج رامات ااي ميول هرم 3

 .راياواللا ةرلولابا هرشع ىررصال كال طدشلاذ
 كننرعاب !ديثماع ىري يزن نور و ا (لعرخإ ارناف
 ى مم تلخد اذا يل روت ريع (وصش للك ناو

 ووو نوعا ع وم هرنع يل خوال كلر دقو كررت و

 رت اهيينرل خر اعلم ان وداتنك ادن ف
 ناو افدس نيك هوك اس 217 طفشت عازل لعانمرع '
 7 151 ضرما رش ناعجالا رجا لئرا ماس يزع
 8-5 تان باهئرألا ع كارلا (ضعلاو م7

 تو[ تيمون نا وارسو الك

 !لو اب فب ار نر د هس

0 
 بكبترو كهحومن ئوي البو ا عتويابالام
 و ادليم نورس 00 27 4
 1707 الة يقلل ونس 7م /إ
 0 ما امن يمس 0 ا 1

 ا ول ل اهطالارع



 ١ وقئالو ساكس ريا مالو تاءتسا يسشتالوأ | .

 كيئاطساانا ١

 م6

 را مهنا باو لرب ذا
 را ةوعرعس الوان كول مو اصح م 7

 1 وقررس ال 2 ش

 دأؤز اهرب لا عاوناو واكو جابرل/وسيلالو تناك
 نوار عتاد اطوال ءزعرلاو ضخ 0
 تنوعا تام شمول 2
 "رطب بالو اهرب يري( ض ري هوكتلو عار م ١

 عراف نع رع الرعب
 مام اب بلو نبال ناكر جرمالو ب اجالاراولا 1

 معا ابريل م اطريبالا عر زسألو ترف[ عش اشسوا| | ١
 جئرااوباو لات تاذ تاكا )641019 تيرا '

 لاو ترو ابها تب خرمالو مرن تراعط اوزيل ْ

 ١ ترطب كالارم زوز من فاير انيسؤ تزن اعلا ظ
 ا ناوماوطلاء اغا ٠
 9 4 ع ومعلوم ل اك يحي طير |

 ١ فو عا
 ع يا ادابياب ىؤطر شاك :ناوالا
 غنم | جوررلات قول اه تلاد 56 ملال م
 0 زغلول اراك اا رو رحل ل طز ع تاب

 در معضم لس لب اناء ايلا 7
 5 - 7 ل 1(



 ابوس مل 2 رق او تن هك سن انش

 د لا لاو كن الرنج

 اي واو الاودي ليلصو جوخ
 117 كنية ان ننخت الورى لاو

 اغار 01 17 مرش امي قو كورت اعي نجلا

 و 0 لاب خس لبا نم

 ك0 مونوب اف (زلخاى نيرلام ماعلا

 ا

 ماوس نعال بحال 00 ا
 ربك ناو مالم باد[ اف زول او

 : تطول اذا // و طوت الف وقال بسكال نيس ا

 تاكا لو :ااع ادق او اكن لنج اتناك |

 انو 0 عا ١ انك از ورعلا |

 ١ ْ  7م 9

َ 
 نااورّمَعا 1111 0 ا
 ابرك لغو اراو مب 0
 00 ا

 0 مار ضو



 جدجالارعلا ا يضالكيز الع ل تاكو
 | رصتالظلا مار الع ن د الو |ذاوزيش العله رس

 تانادريرعلال الل ذرلوب نت
 طاحلالا غر لح روبل ف ما فوخ معلا

 لاتيه وم ورومالا الو كو ذسن طوال ثم لو بو تأ اف_ىفلازان يرو كربأ لاو
 ريثما لعتاذاو الخ ند انتم /ابرلا زان كال
 ئةو زك هل ذا هلو ص زال عاج اسم
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